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 انتذكنأو انكلعو انعدهو انغقزرو اعقلخ امن دمحلا كل اننو مهللا هلل دمحلا

 كلو نآرقلاب دمحلا كلو ؛مالسإلاب دمحلا كلو ءناميإلاب دمحلا كل ءانع تجرقو

 تعمجو انتمأ ترهظأو انقزر تطسبو انودع ترهق «ةافاعملاو لاملاو لهألاب دمحلا

 .انتيطعأ انير كاتلأس ام لك نمو ءانتافاعم تنسحأو انتقرف

 يف انيلع اهب تمعنأ ةمعن لكب دمحلا كل ءًاريثك ًادمح كلذ ىلع دمحلا كلق
 ماشا كسا را تاع ةعاعوا هةةيدلكا ماما ةيدضزوأ ند
 كيلع ًءانث يصحأ ال كناحبس «تيضر اذإ دمحلا كلو ىضرت ىتح دمحلا كل «ٌبئاغ
 يغبني امك دمحلا كل مهللا هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام ءكسفن ىلع تينثأ امك تنأ

 .كناطلس ميظعو كهجو لالجل

 صئاصخ نم ةلمجو .داروألاو ةيعدألا نم ةلمج هيف انعمج باتك اذهف :دعب امأ

 يف نيفراعلا تاداهتجا نم ةلمج نايب عم ؛داروألاو راكذألا رارسأو تايآلاو روسلا

 ةاراأل ا ةكلت كيتو تايفيك

 ريرقت نأل ٠ .مهيلع هب هللا حتفي امو مهداهتجا ىلإ عج ا ملعاو

 ةالصلا هيلع هريرقتب كلذو «ةريثك هذهاوشو ؛ةنسلا نم نم حيرسا ححص وب ؛ لمعلاو كلذ

 ةحضاو ناعمو ةنيابتم ظافلأب هباحصأ نم ريثك نم اهعمس ةريثك ةيعدأو راكذأل مالسلاو

 . كَ هنم ملعت الو ميلغَت مدقت الب

 ممل هيلا او و ل اسر ب د

 دنيضصلا كحألا قسارلا كنا ذلز هلإ هل: ه1 كنأ 0 ينإ مهللا :لوقي الجر عمس

 دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا

 لئس اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا همساب ىلاعت هللا لأس دقل» :ِةْكي لاقف

 . «ىطعأ هب
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 نابح نبا هاور (دحأ ءاعدلا عم كلهي نل هنإف ءعاعذدلا ىف اوزجعت ايل : دع لاقو

 .مكاحلاو حيحصلا يف

 هللا نوعدت ؟مكقازرأ مكل رديو مكودع نم مكيجني ام ىلع مكلدأ الأ» :ِدكَي لاقو

 .ىلعي وبأ هاور «نمؤملا حالس ءاعدلا نإف «مكراهنو مكليل يف

 ىيح هللا نإ : وع لاَقُف ء«لوبقم هللأ ىلع هلابقإو «ةباجم هتوعد نأب ىعادلا ريكو

 دواد وبأ هاور «نيتبئاخ ًارفص امهدري نأ هيدي هيلإ لجرلا عفر اذإ يحتسي «ميرك
 ىلع حيحص :لاقو .مكاحلاو ( هحيححصالا يف ناّبح نباو هجحام نبا هنن .يذمرتلاو

 .نيخيشلا طرش

 عيضي ال مث هيدي هيلإ عفري نأ هدبع نم يحتسي «ميرك ٌميحر هللا نإ» :ِكي لاقو
 .دانسإلا حيحص :لاقو ؛مكاحلا هاور ا( اريخ امهيف

 لاحف .ًالآم وأ ًالاح هكردي دق يعادلل ريخ اهلك اهنأو ةباجإلا هذه ةيفيك نّيبو
 .هلهج وأ كلذ ملع :ريخخ هلك ىعادلا

 هاطعأ الإ محر ةعيطق الو ءمثإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسم نم اما :ِِقك لاقف

 نأ امإو «ةرخآلا يف هل اهرخدي نأ امإو «هتوعدب هل لجعي نأ امإ :ثالث ىدحإ هللا

 .«رثكأ هللا :لاق «رثكن ًاذإ :اولاق ءاهلثم ءوسلا نم هنع فرصي

 .دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو ؛ ةديج كي اجاب ىلعي وبأو رازبلاو دمحأ هاور

 مل هنأ نظ يذلا هئاعد ةرمث ىريف ناسنإلل رمألا يلجني نيح ؛ليصفتلاب كلذ نّيبو

 ينإ يدبع :لوقيف ؛هيدي نيب هفقوي ىتح ةمايقلا موي نمؤملا هللا وعدي» :فَي لوقي

 ام هلل :كتيهسما لة رعدد ينعدت مل كلنإ انأ :لؤقيف تو ايممعن :لوقيف

 ءبر اي معن :لوقيف ؟كنع تجرفف كنع جرفأ نأ كب لزن ّمَعِل اذكو اذك موي ينتوعد

 جرفأ نأ كب لزن ْمَعِل اذك مويو اذك موي ينتوعدو .ايندلا يف كل اهتلجع ينإ :لوقيف
 .اذكو اذك ةنجلا يف اهب كل ترخدا ينإ :لوقيف «بر اي معن :لاق ءاجرف رت ملف كنع

 :لوقيف ءبر اي معن :لوقيف اهتيضقف .اذكو اذك موي يف كل اهيضقأ ةجاح يف ينتوعدو
 رت ملف كل اهيضقأ ٍةجاح يف اذكو اذك موي ينتوعدو ءايندلا يف كل اهتلجع ينإ

 .«اذكو اذك ةنجلا يف اهب كل ترخدا ينإ :لوقيف ءبر اي معن :لوقيف ؟اهءاضق

 نوكي نأ امإ ؛هل نيب ال نمؤملا هدبع اهب ةوعد هللا عدي الف» : يو هللا لوسر لاق
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 كلذ يف نمؤملا لوقيف :لاق «ةرخآلا يف هل رخدا نوكي نأ امإو ءايندلا يف هل لجع

 . مكاحلا ةهاور «هئاعد نم ٌءيش هل لجع نكي مل هتيل اي :ماقملا

 . هللا ردقب هللا ردق ففخيو «ثراوكلا تامجه دصي ءاعدلا نأ يي ربخأو

 امو «لزن امم عفني ءاعدلاو .ردق نم رذح ينغي الا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 يناربطلاو رازبلا هاور «ةمايقلا موي ىلإ ناجلتعيف ءاعدلا هاقليف لزنيل ءالبلا نإ «ءلزني مل

 .دانسإلا حيحص :لاقو ؛مكاحلاو

 يذمرتلا ةاور «ربلا الإ رمعلا ىف ديزي الو فاعدلا الإ ءاضقلا دري كل : ديدي لاقو

 ىلع ماودلاو .ءبلطلا يف رارمتسالا ءاعدلا ةباجإ قيرط نأ ىلإ ِِكي اندشرأو

 .تقو لك يف هللا نم لاؤسلا

 ىف ءاعدلا نم رثكّيلف ءدئاذشلا دنع هل هللا بيجتسي نأ هّرس ْنَم» :كَي لاقو

 .داتسإلا حيحص :امهتم لك ىف لاقو ءمكاحلاو يذمرتلا هاور «ءاخرلا

 حيحص :لاقو مكاحلاو 2( !(هحيحصالا يف لابح نباو هجام نياو يذمرتلا ةهأور

 .دانسإلا

 ءهوركملا عفد يف بابسألا ىوقأ نم ءاعدلا نأ ىلع لدت اهريغو ثيداحألا هذهف

 :تاماقم ةثالث ءالبلا عم ءاعدلل نأ دافأ يذلا قباسلا ثيدحلا

 .هعفديف ءالبلا نم ىوقأ نوكي نأ :لوألا

 نكلو ءدبعلا هب باصيف ؛ءالبلا هيلع ىوقيف «ءالبلا نم فعضأ نوكي نأ : يناثلا

 .ًافيعض ناك نإو هففخي دق

 «هنع هرثأ فلختي دق نكلو ؛هبحاص امهنم دحاو لك عنميو امواقتي نأ :ثلاثلا

 بلقلا فعضل امإ «ناودعلا نم هيف امل هللا هبحي ال ءاعد نوكي نأب هسفن يف هفعضل امإ

 نإف ءادج وخرلا سوقلا ةلزنم نوكيف «ءاعدلا تقو هيلع هتيعمجو هللا ىلع هلابقإ مدعو

 مارحلا لكأ نم «ةباجإلا نم عناملا لوصحل امإو «ًافيعض ًاجورخ هنم جرخي مهسلا

 .اهيلع هتبلغو وهللاو ءةوهشلاو ةلفغلا ءاليتساو ؛بولقلا ىلع بونذلا نيرو

 هللا اوعدا) :لاق دل ىبنلا نع ةريره ىبأ ثيدح نم مكاحلا «كردتسما ىف امك
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 ءاود ءاعدلاف «هأل لفاق بلق نم ءاعد ا ا هّللأ نأ 1 ةباجإلاب نونقوم 0

 أ هلا نإ يلع الإ بقي ال تيم ثا ذإ سانا اهي : 46 هللا لوسر لاق :لاق ةريره

 امي نإ املتم. اولي كيما نه ط لسرا اناي# *لاقف 0000 0 ا نينمؤملا

 . 204 ئنفور ام بتيط ني ولك اوما تلا اًهيآَيط» :لاقو :"”4 ©
 اي ...ابراأي :ءامسلا ىلإ هيدي ديس هوغا فست *أ رفسلا ليطي لجرلا ركذ مث

 باجتسي ىنأف «مارحلاب يدذغو ءمارح هسيلمو مارح هبرشمو مارح ةمعطمو ...انر

 ءالب ليئارسإ ينب باصأ» :هيبأل دهزلا باتك يف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع ركذو

 ديعصلا ىلإ نوجرخت مكنأ :مهربخأ نأ مهيبن ىلإ كك هللا ىحوأف ءاجرخم اوجرخف
 ءمارحلا نم مكتويب اهب متألمو ءءامدلا اهب متكفس دق ًافكأ ىلإ نوعفرتو ءةسجن نادبأب
 اد الإ ىنم اودادزت نلو ؟مكيلع يبضغ دتشا نيح نآلا

 هنا ني الل نك هرزنلا عمااعدلا نه لاك :رذاوب أ لاقو

 :ءاعدلا بادآ

 :ةرشع ىهو «عاعدلا بادأ

 نم ناضمرو «ةنسلا نم ةفرع مويك «ةفيرشلا تاقوألا هئاعدل دصرتي نأ :لوألا

 : ىلاعت لاق .ليللا تاعاس نم رحسلا تفقوو .عوبسألا نم ةعمجلا مويو وسلا

 2374 نورفعَتَس م راحل

 «ىلاعت هللا ليبس يف فوفصلا فحز لاحك .ةفيرشلا لاوحألا منتغي نأ : يناثلا

 ناذألا نيبو .«تاولصلا فلخو ةبوتكملا تاولصلا ةماقإ دنعو ؛«ثيغلا لوزن دنعو

 .رابخألا يف درو امك .دوجسلا ةلاحو .ةماقإلاو

 تقو رحسلا تقو ذإ ءًاضيأ تالاحلا فرش ىلإ تاقوألا فرش عجري ةقيقحلابو
 عامتجا تقو ةعمجلا مويو ةفرع مويو «تاشوشملا نم هغارفو هصالخإو بلقلا ءافص

 كس هللا ةمحر راردتسا ىلع بولقلا نواعتو ممهلا

 .18 :ةيآلا .تايراذلا ةروس 3(4) .51 :ةيآلا .نوئمؤملا ةروس (1)

 .172 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (2)
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 نأ يغبني مث ءهيطبإ ضايب ىري ثيحب هيدي عفريو ةلبقلا ًالبقتسم وعدي نأ :ثلاثلا
 . ءاعدلا رخآ يف ههجو امهب حسمي

 حسمي ىتح امهدري مل ءاعدلا يف هيدي دم اذإ ِهلَي هللا لوسر ناك : هيَذ رمع لاق

 .ههجو امهب

 هذهف .ههجو ىلي امم امهنوطب لعجو هيفك مض اعد اذإ ِهِْيك ناك : سابع نيا لاقو
 .ءامسلا ىلإ هرصب عفري الو ديلا تائثيه

 : ىلاعت هلوق يف انهو ةشئاع تلاق .رهجلاو ةتفاخملا نيب توصلا ضفخ :عبارلا

 .كئاعدب : يأ "اب تاع الو َكِياَلَصِب َرْهْجَج الّو»

 , 204 © كيف ءآَدي ٌمّيَر دات ْذِإ# : لاق ثيح ان ايركز هيبن ىلع ىلاعت ىنثأ دقو
 , 004 0 ا فر أوغدآ» ئلاغت لاقو

 0 أوعدا# :ىلاعت لاق .ةبهرلاو 5 0 ا نيالا
 204 ا

6 

 . ةيف هؤاجر قدصيو ,ةباجإلاب نقويو ءاعدلا مزجي نأ :عباسلا

 نإ ينمحرا مهللا .ءتئش نإ يل رفغا مهللا : اعد اذإ مكدحأ لقي ال» : هع لاق

 . (هل هركم ال هنإف هل ايهعلا مزعيل تعش

 .«ءيش همظاعتي ال هللا نإف «ةبغرلا مظعيلف مكدحأ اعد اذإ» :ِهِك لاقو

 بيجتسي ال ق5 هللا نأ اوملعاو «ةباجإلاب نونقوم متنأو هللا اوعدا» : لاقو
 .؟هال ٍلفاغ بلق نم ءاعد

 .ةباجإلا ءىطبتسي ال نأو ءثالث هرركيو ءاعدلا يف َمِلُي نأ :نماثلا

 يلصي مث «(لاؤسلاب أدبي الو) هدمحو ىلاعت هللا ركذب ءاعدلا حتتفي نأ 0

 .ًاضيأ امهب متخيو لي يبنلا ىلع

 ملاظملا درو ةبوتلا  ةباجإلا يف لصألا وهو ؛نطابلا بدألا وهو :رشاعلا

 .ةباجإلا يف بيرقلا ببسلا وه كلذف  ةمهلا هنكب َقِق هللا ىلع لابقإلاو

 .55 :ةيآلا «فارعألا ةروس (3) .110 :ةيآلا .هارسإلا ةروس (1)

 .55 :ةيآلا ءفارعألا ةروس (4) .3 :ةيآلا ءميره ةروس (2)



 بولقلا حيرفت باب
 بوركلا جيرفتو

 وه «جرحلاو قيضلاو مهلا ةلازإو جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 عفدتو «بوركلا جرفتو بولقلا حرفت يتلا ةيعدألاب لاغتشالا
 انديس نع ءاج دقو ءمغلاو قلقلا درطتو مهلاو فوخلا
 عم اهركذنس ةحلاص ةلمج كلذ نم 5 هللا لوسر انالومو

 .بابلا اذه يف رو حلاصلا فلسلا نع ءاج ام ضعب

 تايلا يهو بركو مه | لكل ءاودلاو ء ءافشلا يه هللا ىقوقت نأ كش ال :ىوفتلا

 ا ل ىقتا نمف «بلقلا ءافصل لصوملا

 : ىلاعت لاق هللا ن م ًافطل بستحي ال ثيح نم موسقملا يهلإلا قزرلا هاتاو ءةرودكو

 : 058 وع صرع -. 56 سل ري ٠ َ رم اصدار مصر -

 اوميق 0 ٍلدع فوذ أودشأو يفورعمب 7 وأ ٍفوُرْغَمب َنهرْكِسنَأَد نهج نمل اذ
 سا | كم ٍِع رع سرا مح 50 جرم رم نس هيب م
 هَل لعجت هللا ٍِقْس نمو رخآلا ويل 0 3 ِنَم هدب ظعوب مُكلذ 5 ةدنيشلا

 1ع 3 دري أ 4 ل للا

 يتاه لمأتف 24 ءوينَأ ْنِم مَ 0 هلأ 0 ير :لاقو 24 ادق تل

 قيضلا لاوزب زوفتو جرفلا لامك لانت ىتح امهيف امب ققحتل كبلق لافقأ حتفاو نيتيآلا
 .نيفئاخلا نصحو نيبوركملا عزفم يه ًاراونأو ًارارسأ امهيف نإف «حرتلاو

 اذإ هذه ولتي ٍةقَي يبنلا ناك :لاق رذ يبأ نع «ةدشلا دعب جرفلا» باتك يفو

 ب ةدكقلا اشير كلي ديت ايفو يتب مقيم لأ يثني كش أ هل
 هقزربو 2 اًيع هل 0 هللا نسب نمو رخآلا ولاَ لاب ُنِمْؤُي نك نم ءوب ظَْعوُي م

 ص م دم ع نرتب عا 6 م : ع 7-52 - 6 4 رفا حج م 1 مع

 دع لك اقل نقش دوا لأ نا نر قل ران للا ىلع 7 و هلق ل نع

 ,4 :ةيألا «قالطلا ةروس 2(4) .3 22 :ةيآلا .«قالطلا ةروس (1)
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 ريثك نبا لاق) .«مهتفكل اهب اوذخأ مهلك سانلا نأ ول رذ ابأ اي» :لوقي مث '”« © اَردَ
 .(دمحأ ةاور :؟ريسفتلا» ىف

 اوبهذف يلع اوراغأ ت00 افلا :لاقف ِةكك يبنلا ىلإ لجر ءاج : ةليبع يبأ نعو

 لأساف ماعط نم نادم اهيف ام تيب اذك وأ اذكل دمحم لآ نإ» :ِْلكَي لاقف ««ينباو يلبإب
 .؟هيلإ كدر ام معن :تلاقف اهربخأف هتأرما ىلإ عجرف .ىلاعت هللا

 هربخأق كي يبنلا نتا فاو تناك ام رفوأ هليإ هيلع هللا در نأ الإ ثبل امف

 ٌىوذ أوُدِْشأو فورعمب نشوُقراَف د يورعمب نشر يت ني نيا ب نصل اذه أرقو ربنملا دع دعصق

 نس مو حلا هل أ ني ا يب ف تسلل: هلل ةَدَهَّتلأ اوم كَم لد
 مب هلأ َّنِإ هُهْبَسَح َوْهَف هس لَ لك لو نقر يدع ل ل م 9 ايم, أ لعجي هش
 . 204 6 اَدَه ,ْئَس ْلكْل هلأ ٌلَعَج َدَق ٌيِرَم

 ُهَل لمْجي َهَّلَأ َقَّمِي نمو :ىلاعت هلوق ًاجرف نآرقلا ىف ةيآ ربكأ نإ :دوعسم نبا لاقو
 1 257 جم

 . 5 ا

 انديس اهبتر دقو غلاب نسح وهف ةرم ةئام ةرسع وأ ةدش يف بوركملا اهبتر اذإو
 ارك ةيوتكم لك دعب دادحلا هللا دبع خيشلا

 : هن فاقسلا فاقس نب رمع مامإلا لاق :يوركلاو مومهلا عفدل ةراهطلا
 ةيندبلا ةفاظنلا ءندبلا ححصيو ردصلا حرشيو نزحلاو مهلا عفدي امم نأ ًالوأ ملعا
 ةالصلا ىلع مايقلاو «ةيناطيشلا سواسولا عفدو ؛«ةيدمحملا ةنسلا لامك ىلع ةراهطلاو

 .ةيبلقلا لغاوشلا عفدب

 ةبوتلا ةينب نيتعكر ىلصو بوركملا لستغا نإف «لالب اي ةالصلاب انحرأ» :ِةفي لاق
 الإ اهل لصأ ال يتلا هتراهط يف ةسوسولا بنتجيو ؛هبلقل ىفصأو هبركل بهذأ ناك
 ْ .ةنقنلا ليا تنل لاق

 :«ةيفاعلاب ىلاعت هللا هصخ نمل ةيفاكلا ةحيصنلا» هباتك يف قوزرم خيشلا لاق

 نأب اهنم صالخلاو ناطيشلل عبَّتم هلمعب ٌببعم هللا دابع ىلع ربكتم ةسوسولا يطاعتم
 :لوق نم راثكإلاو «هلمعب دبعتم هنأ داقتعاو ءهتردق قح هللا ردقي نل ًادحأ نأ ملعي

 .«زيزعب هللا ىلع كلذ امو ديدج قلخب تأيو مكبهذي أشي نإ .قالخلا كلملا ناحبس»

 .3 ؛2 :ناتيآلا ءقالطلا ةروس (1)

 رمأل اذيفنت هنم ءاجرلاو فوخلا نكمتو باتأو هللا ىلإ بات لجرلا نإ ىنعي .3 :2 :ناتيآلا .قالطلا ةروسص 2١(

 .ىرقتلا يه هذهو كي يبلا
 2 :ةيآلا ءقالطلا ةروص 431
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 برج دقو ءوضولا يف روضحلا ردقب ةالصلا يف روضحلا :ينارعشلا مامإلا لاقو

 نم ظفحلا ماودو ةظفحلا ةيحمو ق فزر لاو قلخلا ةعسل ابجوم ءوضولا نامدإو كلذ

 .انرجه وشو (نمؤملا حالس ءوضولا» : ءاح دقف «تامهملاو ىصاعملا

 ةكربلا لقيو «سفنلا نم فوخلا نكميو «ساوسولا ثروي ةبانجلا لسغ ريخأتو

 ثروي ءالخلا يف مالكلاو .رّمفلا ثروي ةبانجلا ىلع لكألا :لاقيو .تاكرحلا يف

 يبأ خيشلا نع ًالقن هركذ ام رخآ ىلإ نايسنلا ثروي دكارلا ءاملا يف لوبلاو ءممصلا
 .«توقلا» ىف بلاط

 ًاصلخم ىهتنا .«بلاقلاو بلثلا ريونتل بجوم ةالصلا دعب ءوضولا ديدجتو :لاق مل

 .؟ةحيصنلا» باتك نم

 نما :لاق كي يبنلا نع يرعشألا ىسوم يبأ نع :نزح وأ ٌّمه هباصأ نم

 «كتمأ نباو .ءكدبع نباو كدبع ينإ مُهّللا :تاملكلا هذهب عديلف نزح وأ مه هباصأ

 هب تيمس كل وه مس' الكب كل كلأسأ «كئاضق ّيف لدع .كمكح ّيف ضام ؛كديب يتيصان

 بيغلا ملع يف هب ترثاتسا وأ ٠ .«كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ كلبا ىف هفلزنأ نأ فلق

 لاق "يمه باهذو :ينرح ءالجو «يردص روثو « يبلق عمبر نآرقلا لعجت نأ كدنع

 نهولوقف :لاق لجأ :لاق .«.تاملكلا هذه نبغ نمل نوبغملا نإ ةلئا لوسر اي :لئاق

 .”هحرف لاطأو هيرك هللا بهذأ نهيف ام سامتلا نهملعو نهلاق نم هنإف ءنهوملعو

 الو مه طق ًادحأ باصأ اما : هيك هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع ِةي باور يفو

 ا اهعمس نمل يغبني : للي لاق مث ءعاعدلا قاسو ... :لاقف لزح

 لك لبق هللا الإ هلإ ال :لاق نما :هي هللا لوسر لاق :لاق يّ, سابع نبا نعو
 نم يفوع ءيش لك يقفوا انير يقرب هللا : ال هل هلو ءءيش لك دعب هللا الإ هِإ الو ءءيش

 لاو مهلا

 تاملكال : يع هللا لوسر لاق :لاق نو م ةركب يبأ نع :بوركملا تاملك

 ينأش يل حلصأ ءنيع 0 الف وجرأ كتمحر مهللا «بوركملا

 .136 ص 10 ج دئاوزلا عمجم يف يناربطلا هاور (1)

 .187 ص 5 ج دئاوزلا عمجم .حيحص هدنسو تاقث هلاجرو دنسملا يف دمحأ هاور (2)

 .137 ص 10 ج دئاوزلا عمجم يف يناربطلا هاور (3)

 .137 ص 10 ج دئاوزلا عمجم  حيحص هدانسإو يناربطلا هاور (4)
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 عبسلا تاومسلا بر هللا الإ هلإ ال ءميظعلا شرعلا ٌبر هللا الإ هلِإ ال ميلحلا ميظعلا

 0 يراخبلا هاور عد 0 ٌبرو نيضرألا ٌبرو

 ل 0 0 الإ هلإ الد :لرقأ

 .دنسملا يف دمحأ هاور («نيملاعلا بر هلل

 . هتانب نم ةبرتغملا اهملعيو كوعوملا ىلع اهب ثفنيو اهنقلي رفعج نب هللا دبع ناكو

 ريغ ىلإ جوزت يتلا ءاسنلا نم ةبرتغملاو .مومحملا .كوعوملا :يوونلا لاق

 . اهيراقأ

 لوسر ذخأ 0 ضايع نأ: قع ا وأ دهج وأ برك مكب لزن 8

 كا هللا : اولوقف هدانا كيرا

 دحأ مكعم له :مشاه ىنب نم رفنل ٍِلَك هللا لوسر لاق :تلاق اَنيْوَو ةشئاع نعو

 ءاوأل وأ مه مكدحأ باصأ اذإ :لاق ءانالوم وأ انتخأ نبا الإ ال اولاق ؟مكريغ نم

 . © «ًائيش هب كرشأ ال يبر هللا هللا :لقيلف

 ٍتاملك كملعأ الأ» :ِةِفي هللا لوسر يل لاق :تلاق اَنيَْو سيمع تنب ءامسأ نعو
 18174 كنتي ف كرشأ ال يبر هللا هللا :بركلا دنع نهنيلوقت

 ىلإ هجوت نيح ىسوم اعد :لاق كاحضلا نع :برك لكل يوبن ءاعد

 ال ًايح نوكتو تنك :بوركم لك ءاعدو «نينح موي ِلي هللا لوسر اعدو ؛نوعرف
 اي «مون الو ٌةنس كذخأت الو ءمويق يح تنأو ءموجنلا ردكنتو «نويعلا مانت ؛تومت

 مرد اقع

 رفعج نع «سودرفلا دنسم» ينو :رمأ هب َّنَح اذإ ِهي دمحم انديس ءاعد

 اعد رمأ هب زح اذإ ناك ٍةِكَي هنأ يدج نع يبأ ينئدح :لاق  قداصلا ينعي دمحم نبا

 :ءاعدلا اذهب

 كتردقب ينمحراو ماري ال يذلا كفنكب ينفنكاو مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا

 .137 ص 10 ج دئاوزلا عمجم  ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور (1)

 .137 ص 10 ج دئاوزلا عمجم  طسوألا يف يناربطلا هاور (2)

 .دواد وبأ هجرخأ يل
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 ْنَم ايو .ينمرحي ملف يركش هتمعن دنع رق ْنَم ايف «يربص اهب لق اهب ينتيلتبا ٍةيلب ْنِم
 اذ اي .ينحضفي ملف اياطخل ىبع يعر ْنَم ايو ءينلذخي ملف يربص هتيلب دنع لق

 يلصت نأ كلأسأ .ًاددع ىصحت ال يت ةمعنلا اذ ايو ءادبأ يضقني ال يذلا فورعملا

 ىلع تعا مهلا «نيرابجلاو ءانعأل روحن يف أردأ كبو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع

 اميف يسفن ىلإ ينلكت الو هنع تبغ ميق يظفحاو .ىوقتلاب يترخآ ىلعو ءايندلاب ينيد
 رفغاو كصقني ال ام ىل به .وفعأ هصقتي الو بونذلا هرضت ال نم اي ؛«ئيلع هترضح

 هادضلاو اقزووب ةايمت امير < ىف هيف كلانا نيتاكولا تن نإ رعب هل اه
 .ةيفاعلا ركشو ايالبلا نم ةيفاعلاو

 الو لوح الو سانلا نع ىنغلا ثلاسأو ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسأو :ةياور يفو

 . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق

 الإ رمأ ينبرك نما :لاق هج هللا لوسر نأ ةريإه يبأ ثيدح نم يناربطلا ىورو

 هلل دمحلاو تومي ال يذل يحلا ىلع تنكوت : لق دمحم اي :يل لاقف ليربج يل لثمت

 ُهْرْبَكو لذلا نم يلو هل نكي هلو ثسملا يف كيرش هل نكي ملو ًادلو ذختي مل يذلا
 .[151 ص 2 ج ةيندللا بهاوملا] «ًاريبكت

 1 :لاق رمأ هب رح اذإ في يبنلا ناك :لاق تي سنأ نع :مويق اي يح اب

 . «ثيغتسأ كتمحرب مويق اي يح

 :لاقف ءانهنلا ىلإ هسأر عفر رمأ ةفشأ اذإ يك يبنلا نأ هلإإؤذ ةريره يبأ نعو

 .يذمرتلا امهاور .«مويق اي ح ايه :لاق ءاعدلا يف دهتجا اذإو «ميظعلا هللا ناحبسلا

 انيقَو ةشئاع نع ؛«ركذلا» ىف ايندلا ىبأ نبا ىور :ليكولا معنو هللا ىبسح

 :لاقو ءادعصلا سفنت مث ؛هتيحلو هسأر ىلع هديب حسم همغ دتشا اذإ ناك ٍةك يبلا نأ

 .؟ليكولا معنو هللا يبسحلا

 يبسح ؛دابعلا نم برلا يبسح» :لوقي مغ وأ مه هباصأ اذإ ِهكك يبنلا ناكو
 يبسح ؛(«يىبسح وه يذلا يبسح .نيقوزرملا | نم قزارلا ىبسح «نيقولخملا نم قلاخلا

 ايلا اي وقل لل سر لجل 1ند رحل ا تنور رغو هكا وب لش ويقال كر ل يدلل

 لاق اذك ءايندلا يبأ نبا هاور] ؛««ةرخآلاو ايندلا رمأ نم همهأ ام ىلاعت هللا هافك
 .هدجأ ملف تئحبو .[يناهبنلا

 نب نسحلا ىلإ ءاج ًالجر نأ ىلكعلا ثراحلا نع : هيلو ىلع انديس ءاعد

 «نينمؤملا ريمأ مالك عمسأ ىتح بابلا ىلإ ىناندأف :لاق «هيف الخ رمأ هنزحأ هب رح اذإ
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 اهددر  نمحر اي هللا اي يح اي سودق ايرون اي صعيهك اي :لوقي هتعمسف :لاق
 .معنلا ريغت يتلا بونذلا يل رفغاو ؛مقنلا لحت يتلا بونذلا يل رفغا . ًاثالث

 رفغاو مسقلا سبحت يتلا بونذلا يل رفغاو ؛مدنلا ثروت يتلا بونذلا يل رفغاو
 بونذلا يل رفغاو «ءالبلا لزنت يتلا بونذلا يل رفغاو «مصعلا كتهت يتلا بونذلا يل

 عطقت يتلا بونذلا يل رفغاو ءءادعألا ليدت يتلا بونذلا يل رفغاو ؛ءانفلا لجعت يتلا

 ثيغ كسمت يتلا بونذلا يل رفغاو «ءاعدلا درت يتلا بونذلا يل رفغاو ؛ءاجرلا

 :ءاطعلا تشك تلا تزئانلا يل رفقاوب «ءاززملا ظن يتلا بودقلا ىل رقغاو فانتا
 .[«جرفلا» هباتك يف ايندلا يبأ نبا ظفاحلا هجرخأ]

 نم لجر انيلع لزن :لاق لضفلا لهأ نم لجر نع :ةدشلا ىف سنأ ءاعد

 الأ :لاقف .هلبقأ ملف ءيشب يل رمأ ينقرافي نأ دارأ املف ءهتمدخف كلام نب سنأ دلو

 .ىلب :تلق ؟ينع هللا جرف الإ هب توعد امو ءهب وعدي يدج ناك ءاعد كمتعأ

 نيب نامرحلا ةلآ تمدق دقو .كوفع ءاجر الإ يل قبت مل يبونذ نإ مهللا :لق لاق

 3 امب كيلإ عرضتأو هبجوتسأ ال امب كوعدأو .هقحتسأ ال امب كلأسأ انأف ءيدي

 ناك نإ مهللا ءيرمأ ةفرعم هنك سانلا ىلع يفخ نإو يلاح كيلع يفخي نلف ؛هلهأتسأ

 ناك نإو ءهبرقف ًاديعب ناك نإو .هرهظأف ضرألا ىف ناك نإو «هطبهأف ءامسلا ىف ىقزر

 يف ايندلا يبأ نبا ظفاحلا هجرخأ] ؛ةنف' ل كزانو فرثكف ًاليلق ناك نإو زم 5

 1 , .[«جرفلا» هباتك

 رجحلا يفل ينإ :لاق سواط نع :ةدشلا يف نيسحلا نب يلع ءاعد

 ىلإ نعمتسأل ريخلا تيب لهأ نم حلاص لجر :تلقف نيسحلا نب يلع لخد ذإ ةليل تاذ

 كدبع :هدوجس يف لوقي هتعمسف هيلإ يعمسب تيغصأف ءدجس مث ىّلِصف «ةليللا هئاعد

 ظفاحلا هجرخأ] .ينع جرف الإ برك يف نهب توعد امف نهتظفحف :سواط لاق
 .[«جرفلا)» هباتك ىف ايندلا أ نيا

 كلاه اذإ :لاق هدنسب رقابلا دمحم نب رفعج نع يور :قداصلا رفعج ءاعد

 لآو دمحم قحب كلأسأ ينإ مهللا ءدمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :لقف رمأ

 .رمألا كلذ يفكت كنإف ءرذحأو فاخأ ام رش ينيفكت نأ دمحم

 ال نأ تدرأ اذإ :يلذاشلا نسحلا وب أ لاق :يلذاشلا نسحلا يبأ ءاعد

 :كلوق نم رثكأف بنذ كيلع ىقبي الو ؛برك الو مه كقحلي الو «بلق كل أدصي

 رفغاو ؛يبلق يف اهملع تبث تبث مهللا هللا الإ هْلِإ ال ميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس
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 نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا لقو «تانمؤملاو نينمؤملل رفغاو «يبنذ يل

 . مهافطصا

 الو هلك ريخلا قحلتو ءهلك رشلا بلغت نأ تدرأ اذإ :يلذاشلا نسحلا وب أ لاقو

 تب ةرغار كلك نيكلا كلانا هلك ومالا هل فا او 1 نقف" لمع اك لمس إو قاس كفك
 يداملا كلأسأ ءميحرلا روفغلا ينغلا تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كنإف ءهلك رشلا نم
 ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا طارص « «ميقتسم طارص ىلإ كي دمحم

 8 رسيتو «يركذ اهب عفرتو ءيردص اهب حرشت ًةرفغم كلأسأ ءرومألا ريصت هللا ىلإ
 كنإ يردق اهب عفرتو ءيرض اهب فشكتو «يرس اهب سدقتو «يركف اهب هزنت ءيرمأ

 .ريدق ٍءيش لك ىلع

 ديز يبأ نب هللا دبع نع ىوري :دئادشلاو بئاصملل باجتسم ٌءاعد

 ناكو «ءاعدلا اذه نم ةباجإلا يف عرسأ تيأر اة كر :لاق هنأ 0

 بئاصملا يفو ؛نئاخ صلو رئاج ٍناطلس لك ىلع هب وعدي يسنوتلا قاحسإ وبأ خيشلا
 :اذه وهو هظفحيلف هيلع فقو نمف ءدئادشلاو

 ايو .ءىوجن لك دهاش ايو .ءىوكش لك عماس اي مهللا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىسيعو ىسومو ميهاربإو حون يجنم ايو ؛ةيلبو برك لك فشاك ايو «ةيفخ لك ملاع
 ءاعد .؛هتليح تلقو هتوق تفعضو هتقاف هب تدتشا نم ءاعد ىهلإ اي كوعدأ .ةكدمحمو

 لإ هلِإ ال ءكنم الإ هب لزن ام فشك دجي ال يذلا فوغشملا بوركملا فوهلملا قيرغلا
 ناطيشلا كودعو انودع نم انب لزن ام انع فشكاو ؛نيمحارلا محرأ اي انمحراف تنأ
 ودعلا ناك نإ) يغابلا ملاظلا نالف نم وأ :؛نيغابلا نيملاظلا موقلا ءالؤه نمو ء ميجرلا

 مهللا ,(ًاثالث) هللا اي (ًاثالث) انثوغاو ءريدق ءيش لك ىلع كنإف نيملاعلا بر اي (ًادحاو
 سفن لك ىلع مئاق ايو «ىتوملا ييحم ايو ؛كل دافن ال مئاد اي «كل ءىراب ال ءىراب اي

 .تبسك امب

 ءًادحاو ًاهلإ ٍءيش لك هلإو انهلإ تنأ الإ هلإ ال يذلا رابجلا زيزعلا تنأ كنإ يهلإ
 اقللا ىف ةمئادلا ةاناعملاو ةقاعلاو:وقحلاز نمألا اهلك كافانلا تانلكلا/ ةمرحب كلاسأ
 نلخ هفلتإ نيعلاقلا كردي نعمشتا نيسلستلاو ةلولاو. لالا وب ديكلاو 'نعألاو «ةرخالاو
 رض نم يب لزن ام ينع فشكاو «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ينمحراو ءريدق ٍءيش لك
 هللا ىلصو «نيملاعلا بر اي ًاليمج ًاصالخ ينصلخو ءرومألا ّنِم تدرأ ام لك رشو

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع
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 ألإ كبضغ دري سيل هنإ يهلإ :نيدباعلا نيز يلع مامإلل لوأ ءاعد

 «كيلإ عرضتلاو كتمحر لإ كنم صلخي الو .كوفع لإ كباقع نم يجني الو .كملح

 الو «دابعلا حاورأ رشنت اهبو دالبلا تيم يبحت اهب يتلا ةردقلاب ًاجرف يهلإ اي يل ْبّهف
 نم ينفاعو ينقزراو ينرصناو «ينعضت الو ينعفراو «ّبر اي ةباجإلا ينفرعو ينكلهت

 يهلإ اي تملع دقو «ينعفري نمف ينعضت نإو «ينعضي نمف ينعفرت نإ ٌبر اي «تافآلا

 جاتحيو «توفلا فاخي نم لجعي امنإ ؛ةلجع كتمقن يف الو ءملظ كمكح يف سيل نأ

 ءالبلل ينلعجت ال بر . 0 ل ل ا

 ىرت دقف ءالبلاب ينعبتت الو «يترثع ينلقأو ينسفنو ينلهمو ءًابصن كتمقنل الو .ًاضرع

 كنم كب ذوعأو بر 0 ا ل ا ل «يتليح ةلقو يفعض
 فاخأ امم يديس اي ينرتساف كب رتتسأو «ينرجأف ءالب لك نم كب ريجتسأو :ينذعأف

 اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي ترتتسا كب كب كب ءميظع لك نم مظعأ ميظعلا تنأو ءرذحأو
 .نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمحم ىلع لص هللأ اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي هللأ

 ءاينأ هيلع ىفخت ال نم اي :نيدباعلا نِبَر يلع مامؤإلل ٍناث ءاعد

 هترصن تبرق نم ايو «نيدهاشلا تاداهش ىلإ مهصصق يف جاتحي ال نم ايو « نيملظتملا

 نالف نم ينلان ام يهلإ اي تملع دق ؛نيملاظلا نع هنوع َدُعَب نم ايو «نيمولظملا نم
 ًارارتغاو هدنع كتمعن يف ًارطب هيلع تزجح امم ينم هكهتناو ترظح امم «نالف نبا

 «كتوقب يملظ نع يودعو يملاظ ذخو ءهلآاو دمحم ىلع لصف مهللا «هيلع كريكتب

 لصو مهللا فير امه يهو «هيلي اميف ًالغش هل لعجاو «كتردقب ينع هدح للفاو

 :هلاعفأ لثم نم ينمصعاو ؛ينوع هيلع نسحأو ٠ ؛يملظ هل غوست الو ؛هلآو دمحم ىلع

 نوكت ةرضانع ئودع هيلع ٌدغأو ؛هلآو دمحم ىلع لص مهلا ؛هلاح لثم يف ينلعجت الو

 نم يتضوعو ءهلآو دمحم ىلع لص مهللا .ًءافو هيلع يقنح نمو ءًءافش هب يظيغ نم

 .كطخس نود للج هوركم لكف «كتمحر يب هعينص ءوسب ينلدبأو ,كوفع يل هملظ
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 .ملظأ نأ نم ينقف ملظا نأ ىلإ تهرك امكف مهللا ءكتدجوم عم ءاوس ةئزرم لكو

 دمحم ىلع لصف ؛كاشاح كريغ مكاحب نيعتسأ الو ؛كاوس دحأ ىلإ وكشأ ال مهللا

 نم طونقلاب ينتفت ال مهللا ءرييغتلاب يتياكش نرقاو «ةباجإلاب يئاعد لصو ءهلآو

 .نيرطضملا ةباجإ نم تدعو ام ينفرعو «نيملاظلا تدعوأ ام ليلق

 امب ينضراو ء«ّيلعو يل تيضق ام لوبقل ينقفوو ءهلآو دمحم ىلع لص مهللا

 تناك نإو مهللا .ملسأ وه امب ينلمعتساو .موقأ يه يتلل يندهاو «ينمو يل تذخأ

 عمجمو لصفلا موي ىلإ ينملظ نمم ماقتنالا كرتو يل ذخألا ريخأت يف كدنع يل ةريخلا

 ءوس نم ينذعأو ؛مئاد ربصو ةقداص ةينب كنم ينديأو ؛هلآو دمحم ىلع لصف ءمصخلا

 تددعأو «كباوث نم يل ترخدا ام لاثم يبلق يف روصو ءصرحلا لهأ علهو ةبغرلا

 امب يتقثو .تيضق امب يتعانقل اببس كلذ لعجاو ؛كباقعو كئازج نم يمصخل

 .ريدق ٍءيش لك ىلع تنأو ؛ميظعلا لضفلا وذ كنإ «نيملاعلا ٌبر نيمآ «تريخت

 ام يسفن نم ينتفلك كنإ مهللا :نيدياعلا نِبَر يلع مامإلل ثلات ءاعد

 كيضري ام يسفن نم ينطعأف «يتردق نم بلغأ َيلعو هيلع كتردقو ينم هب كلمأ تنأ
 يل ربص الو ءدهجلاب يل ةقاط ال مهللا «ةيفاع يف يسفن نم اهاضر كسفنل ذخو «ينع
 لب كقلخ ىلإ ينلكت الو «يقزر َيلع رظحت الف رقفلا ىلع يل ةوق الو ؛ءالبلا ىلع

 ىلإ ينتلكو نإ كنإف ءيرومأ عيمج يف يل رظناو ّيلإ رظناو ؛يتيافك لوتو يتجاحب درفت
 نإو :ءينومهجت كقلخ ىلإ ينتلكو نإو ءاهتحلصم هيف ام مقأ ملو اهنع تزجعو يسفن
 اومذو ًاليوط ّيلع اونمو ؛ًادكن اليلق اوطعأ اوطعأ نإ «ينومرح يتبارق ىلإ ينتأجلأ
 كدنع امبو «يدي طسباف كتعسبو «ينشعنأف كتمظعبو .يننغأف مهللا كلضفبف .ًاريثك

 «بونذلا نع ينرصحاو «دسحلا نم ينصلخو ؛هلآو دمحم ىلع لص مهللا «ينفكان

 اميف ياضرو كدنع ياوه لعجاو ؛يصاعملا ىلع ينئرجت الو «مراحملا نع ينعروو

 يف ينلعجاو ؛«يلع هب تمعنأ اميفو ينتلوخ اميفو ينتقزر اميف يل كرابو «كنم يلع دري
 هلآو دمحم ىلع لص مهللا ءًاراجم ًاذاعم ًاعونمم ًاروتسم ًاءولكم ًاظوفحم يتالاح لك

 نم قلخل وأ «؛كتعاط هوجو نم هجو يف كل يلع هتضرفو هينتمزلأ ام لك ينع ضقاو
 يلام هعسي ملو «يتردقم هلنت ملو يتوق هنع تنهوو يندب كلذ نع فعض نإو كقلخ
 يسفن نم انأ هتلفغأو ىلع هتيصحأ دق امم بر اي ووه .هتيسن وأ هتركذ يدي تاذ الو

 ٌءيش يلع ىقبي ال ىتح .ميرك ٌمساو كنإف كدنع ام ريثكو .«كتيطع ليزج نم ينع هّدأف

 .تر اي كاقلأ موي يتائيس نم هب فعاضت وأ يتانسح نم هب ينصاقت نأ ديرت هنم

 فرعأ ىتح يترخآل كل لمعلا يف ةبغرلا ينقزراو .هلآو دمحم ىلع لص مهللا
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 تاتسحلا لمعأ ىتحو «يايند يف دهزلا ىلع بلاغلا نوكي ىتحو «يبلك نم كلذ قدص

 يف هب يدتهأو سانلا يف هب يشمأ ًارون يل بهو .ًافوخو ًاقرف تائيسلا نم نمآو ؛ًاقوش
 ينقزراو .هلآو دمحم ىلع 1 مهّللا «تاهبشلاو كشلا نم هيب ءيضتسأو تاملظلا

 كب ريجتسأ ام ةبآك هب كوعدأ ام ةذل دجأ ىتح دوعوملا باوث قوشو «ديعولا مغ فوخ

 لص مهللا ءايفح يجئاوحب نكف يترخآو يايند رمأ نم ينحلصي ام ملعت دق مهللا ءهنم
 ّيلع تمعنأ امب :كل ركشلا يف يريصقت دنع قحلا ينقزراو ءدمحم لاو دمحم ىلع

 سفنلا ةنينأمطو اضرلا حور يسفن نم فرعتأ ىتح مقسلاو ةحصلاو رسعلاو رسيلا يف

 .عفنلاو ّرضلاو طخسلاو اضرلاو نمألاو فوخلا لاح يف ثدحي اميف كل بجي امب ينم

 نم ًادحأ دسحأ ال ىتح دسحلا نم ردصلا ةمالس ينقزراو .هلآو دمحم ىلع لص مهللا

 يف كقلخ نم ٍدحأ ىلع كمعن نم ةمعن ىرأ ال ىتحو ؛كلضف نم ٍءيش ىلع كقلخ
 كفوف فلفل يشل قوس ل ؟ءاحر وأ دفيع ذآ ىوقت و فاه دا سرا ىف
 ءاياطخلا نم ةطنمتفلا يئتذراو ءهلآو دمحم ىلع لص مهللا .كل كيرش ال كدحو

 دري امب نوكأ ىتح بضغلاو اضرلا لاح يف ةرخآلاو ايندلا يف للذلا نم سارتحالاو
 ءايلوألا يف امهاوس ام ىلع كاضرل ًارْئْؤُم كتعاطب ًالماع ؛ءاوس ةلزنمب امهنم يلع

 طاطحناو يليم نم ييلو سأييو «يروجو يملظ نم يودع نمأي ىتح .ءادعألاو
 ىف كل نيرطضملا نيصلخملا ءاعد ءاحخرلا يف اصلخم كوعدي نمم ىنلعجاو ؛ياوه

 ْ ْ : دسم يسرق ىو هدلا

 ءاعد وه ءاعدلا اذه :لاق هنأ يرصبلا نسحلا نعو :ىرصيلا نسحلل ءاعد

 يف فسويل بكرلا ضيقم اي «هنبا حبذ نع ميهاربإ دي سباح اي :بركلا ءاعدو جرفلا
 يذ نم سمهلا عمس نم اي ءاكلم ايبن ةيدوبعلا دعب هلعاجو بجلا ةيايغو رفقلا دلبلا
 دار انو هعيوعبل رطب ةيلظو للا ننظر سلا سف ةقللا تالت كامنلل' ىقةفرقلا
 «نيرطضملا ةوعد بيجم اي «بويأ رض فشاك ايو ءدواد ةرْبَع محار ايو 527 نزح

 اذك يب لعفت نأ كلأسأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص ؛نيمومغملا مغ فشاك اي
 .(«ةسلاجملا» يف يرونيدلا هجرخأ) .اذكو

 ءهدج ىلإ هدنسي قداصلا رفعج انديس ىور :قداصلا رفعجل جرفلا ءاعد

 : اذه وهو .جرفلا ءاعد وه :لوقي ناكو ءعاعدلا اذهب اعد رمأ هب رح اذإ ناك هنأ

 ىئمحراو ءماري ال يذلا كفنكب ينفنكاو ؛مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا

 .«يركش هب كل لق يلع اهب تمعنأ ٍةمعن نم مكف .يئاجرو يتقث تنأ «ّىلع كتردقب

 ايو «ينمرحي ملف يركش هتمعن هدنع لق نم ايف «يربص اهب لق اهب ينتيلتبا ٍةيلب نم مكو

 كلأسأ «ينحضفي ملف اياطخلا ىلع ينآر نم ايو ؛ينلذخي ملف يربص هئالب دنع لق نم
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 0 ا ا ا ا

 تبغ اميف ينظفحاو .ىوقتلاب يترخآ ىلعو ايندلاب ينيد ىلع ينعأ مهللا .ديجم ٌديمح
 رفغملا هصقنت الو بونذلا هرضت ال نم اي «ّيلع هترظح اميف يسفن ىلإ ينلكت الو هنع

 نوف اهيوك كلاما يهلإ اب .ءكرضي ال ام يل رفغاو كصقني ال ام يل به

 1 كناسأر .ةيفاعلا ىلع ركشلا كلأسأو «ةيلب لك نم ةيفاعلا كلأسأو :ًاليمج

 .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءسانلا نع ىنغلا كلأسأو «ةيفاعلا

 ة
 م

 مث ءًارشع (هللا الإ هلإ ال) مث .ةرم (ةحتافلا) :يعافرلا دمحأ مامؤإلل ءاعد

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا) «ًارشع (ميظعلا هللا رفغتسا) مث ءًارشع (هللا)

 : أرقي مث اعيش هللا يبسح) مث ًارشع (ملسو هبحصو

 2 ني ىّدُه 1 1 را كي هو لو ءويخرلا : نيحرلا داع مسبب

 َلِنأ آني ب وس نذل © ت تبوقق مهسزر 0 ةوَلَصلَأ بوسعي بيغلاب نوم نين

 رم كيلو مهَيَر ني ىده لع كيلو ) بدق : وو مه درخآلابو كيب ني لأ ابو َكِلِ
 . 1224© نوحلفملا

 20 كرم نت لك لع َرْمَم ٌدنَحْلا ُهلَو ٌكإبلا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال
 .«كقلخ يف ةعدوتسملا كرارسأب كلأسأ «ماركإلاو لالجلا اذ اي ؛مويق اي يح اي مهللا

 .كتردق طسبب «كتردق ةياغب ؛كملع غلبمب «؛كهجو رونب .كسفن سدقب .؛كشرع ةزعب
 عيمجب «كتافص لكب «كتاذ ةمظعب ؛كتئيشم ناطلسب .:كتمحر ىهتنمب ؛كركش قحب

 .كدوج ضيفب « كتنم لامكي .؛كرب ليزجب .كرتس ليمجب .«كرس نونكمب :كئامسأ

 ديرفتب «كلوط ليلجب «كدجم ةيانعب «كتاملك دادعأب ءكتمحر قباسب ءكبضغ رهاقب
 ميظعب «كتيبوبر ةيلزأب «ءكسدق ةيدمرسب .كئاقب مئادب «كتينادحو دحوتب .كتينادرف

 «كتيهولأ ةدايمسب «كلاعفأ خماشب .«كماعنإب «كلامكب «كلامجب :«كلالجب «كئايريك

 اي هاير اي «كقحب «كناسحإب ءكْربب «كفطلب «كفطعيب «كتينانمب :كتينانحب ؛ كتيرابجب

 ٍءالب لك نمو ءًاجرف بركو مغو مه لك نم يل لعجت نأ كيدجتسأو كنيعتسأ هاثوغ

 ينيعو «ةرين كتبحمب يتريرسو ؛ةرماع كب يتاقوأ لعجاو اجركم بعضو َةدشو

 «صعيهك :قحب :؛ةريصبو ةرينتسم كبرق راونأ عماولب يتريصبو ؛ةريرق كفطل راثآ دوهشب
 رسبو ءمسطو ءمحو «نو ؛ملآو ءرلآو ءسيو ءصو ؛«سطو هط :قحبو ؛قسعمحو

 .ميدق اي لوأ اي ؛ميرك اي رب اي ءميحر اي نمحر اي ءميظع اي يلع اي .ميظعلا نآرقلا

 .1 :ةيآلا «نباغتلا ةروس 2(4) .5 1 :تايآلا :ةرقبلا ةروس (1)
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 ؛«كعفني ال ام ينم لّيقت ءيتيصعم كرضت الو «يتعاط كعفنت ال نم اي مهللا

 .كرضي ام يل رفغاو

 همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب ؛هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا انبسح هللا مسب
 ا ل ا

 , 174 © لغألا َتنأ َكَنِإ ْفَحَت ال انك ©9 وم َدَنِضِ ديت يف سبوأت#

 2 ع ريف وعرف ع 4

 ا را د
 0 «رورع - 0 3

 1 ُُط يع 0 7 ا و ٍتْوْمَّتلا هّيِس

 «يوقلا تنأو فيعض ينإف كفطلب ينكرادت ؛هكلمل لاوز الو ءانف ال ًامتاد اي

 ٍءيش لك ىلع تنأو زجاع ينإو ءريصنلا تنأو بولغم ينإو «ينغلا تنأو ريقف ينإو
 معنو هللا يبسح ةريظعلا درعا + تر وهو كن كوت هيلع رح الز سلا 10 هنا يدع( دف

 . ليكولا

 ذوعأ «.ةرخآلا باذعو ايندلا يزخ نم انرجأو اهلك رومألا يف انتبقاع نسحأ مهللا

 ذخآ تنأ ةباد لك رش نمو ءرش يذ لك رش نم هللا سدق لامجو هللا هجو لالجب

 . اهتيصانب

 ةدومو ءرايخألا ةبحصو «رادلا ىبقع معنو ةداعسلاو ةمالسلا كلأسأ ينإ مهللا

 .رانلا نم ةاجنلاو ءراربألا

 ينمحراو ؛ماضي ال يذلا كفنكب ينفنكاو «مانت ال يتلا كنيعب ينسرحا مهللا

 اهدنع كل لق ىلع اهب تمعنأ ةمعن نم مكف ؛يئاجر تنأو كلهأ ال ؛يلع كتردقب

 يركش هتمعن دنع لق نم ايف ءيربص اهدنع كل ّلق اهب ينتيلتبا ةيلب نم مكو ؛يركش
 ملف اياطخلا ىلع ينار نم ايو «ينلذخي ملف يربص هتيلب دنع لق نم ايو ءينمرحي ملف
 تمحرو تكرابو تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع يلصت نأ كلأسأ «ينحضفي

 .ديجم ٌديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع

 الو ءهنع تبغ اميف ينظفحاو ؛ياوقتب يترخآ ىلعو يايندب ينيد ىلع ينعأ مهللا

 .255 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (2) .68 :87 :نائيآلا ءهط ةروس (1)
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 .ةرفغملا هصقنت الو «بونذلا هرضت ال نم اي ءهعم ترضح اميف يسفن ىلإ ينلكت
 .كرضي ال ام يل رفغاو .؛كصقتني ال ام يل

 .ةيلب لك نم ةيفاعلا كلأسأو ءًاليمج ًاربصو «ًابيرق ًاجرف كلأسأ ينإ مهللا
 الو ءرش لك نم ةمالسلا كلأسأو .سانلا نع ىنغلا كلأسأو :ةيفاعلا ماود كلأسأو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 ةرخآلاو ايندلا نمحر «نيرطضملا ةوعد بيجم .مغلا بفشاك .مهلا جراف مهللا

 .كاوس نم ةمحر نع اهب ينينغت ةمحر ينمحراف ينمحرت تنأ ءامهميحرو

 «بستحأ ال ثيح نم ينقزراو :ًاجرخمو ًاجرف ينمهي مه لك نم يل لعجا مهللا

 لآو دمحم ىلع لص .توملا دعب ماظعلا يساك ايو ءتوصلا عماس ايو توفلا قباس اي

 تنأو ردقأ الو ردقتو ملعأ الو ملعت كنإ ًاجرخمو ًاجرف يرمأ نم يل لعجاو ءدمحم
 8 :ماركإلاو لالجلا اذ اي باّوت اي ,ميحر اي نمحر اي هللا اي هللا اي «بويغلا مآلع
 ًاصلاخ ًابينم تلكوتو ء«كيلإ يبحر هيحر نيددصملا ماعد يتنحااب «نيثيغتسملا ثايغ

 كلابحب يلابح مهّللا لص لع كيدي نيس اهشاغ مفي لإ يتجاح عفرأ ال ٠ «كيلع

 يىهجو فرصت ال : ةيقححلا كدابع نم ينلعجاو «كلالجب ينديأو «نيحلاصلاب ينقحلأو

 لهأو كتابحلأ نم ينبُرَق «كباب ىلإ الإ يبلق بذجت الو «كبانج ىلإ الإ كقحب

 ىنلخو «ةيدمحملا ةفرعملاب ىنققمح «كئادعأ نم درلا يوذ ةيحص نم ىنظفحاو .كتالو

 الب ل ركالب ىبلقاو .نيفطات لمجتسا وب« كركشيت ىلاسلا قلطاو: + ةويطضملا تاتبعلاب
 . سي لآ ىلع

 نم تنك ينإ كناحبس تنأ لإ هلإ ال ؛نيمحارلا محرأ تنأو رضلا ينسم ينأ ٌبر
 يرس ملعت كنإ مهللا ؛نينمؤملا يجنن كلذكو مغلا نم هانيجنو هل انبجتساف نيملاظلا

 ام ينع ٍجّرف ميظع اي يلع اي هللا اي «؛كب لإ ةوق الو لوح الو «يب لزن امو يتينالعو

 .ريدق ٍءيش لك ىلع كنإ كمركو كتمحرب ينكرادتو «كفطلب يرمأ ٌلوتو ينمهأ

 ملاع اي ءىولب لك فشاك ايو ؛ىوجن لك عماس ايو ؛ءىوكش لك عضوم اي مهللا
 اي .2 ىسوم تيجن نم ايو ؛ة ميهاربإ تثغأ نم اي ءةيلب لك فراص اي «ةيفخ لك

 مركأو كئايبنأ ديس ىلع مهللا لص قي ًادمحم تيفطصا نم اي تن ىسيع تعفر نم
 ينإف ءيئاعد ُبجتساو هباحصأو هلآ ىلعو ٍدمحم انديس كلوسرو كيبنو كبيبح كلسر

 بيرغلا ءاعد كوعدأ لب ؛هتليح تلقو توق تفعضو ءهتقاف تدتشا نم ءاعد كوعدأ

 محرأ اي «تنأ ا را ل مل سلا تل قالا صج

 عفداو ءّمه نم يب لزن ام ينع فشكا .«ينثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي «ينمحرا نيمحارلا

 «نيلئاسلا جئاوح كلمي نم اي ءميحر اي فيطل اي يب فطلأو ءّمغ نم يب لح ام ينع
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 ةلضاف كيدايأو «ةقداص كديعاوم «نطاب طيحم ُملع كنم ٍتماص لكلو «لفاك

 لهأ كنإف ءهلهأ انأ ام ىب لعفت الو هلهأ تنأ ام ىب لعفا ؛ةعساو كتمحرو .ةلصاوتم

 .ةرفغملا لهأو ىوقتلا

 كتراهط ةكرببو «كسدق رونب ذوعأ ينإ مهللا "74ه اَّلِإ َهَنِإ 5 ُمتَأ ُهَّنأ َدِهَس>

 اي ريخب قرطي ًاقراط الإ سنإلاو نجلا نم قراطو ةفآو ةهاع لك نم كلالج ةمظعبو

 باقر هل تّلذ نم اي ءذوعأ نأ لبق يذايع كبو ءذولأ نأ لبق يذالم كب مهللا
 .ضرألاو تاومسلا ديلاقم هديب نم اي «ةربابجلا تاماه هل تعضخو «ةنعارفلا

 لك نم كيلإو «يرارقو يمون كتمحر لالظبو «يراثدو يراعش كركذ مهللا
 كسدق مرك ىلإو «يدامتعا كيلعو .«يراصتنا ةثداح لك يف كيو «يرارف ةحداف

 هركأ ام مه ينقو .ءكظفح تاقدارس ىلع برضا «تنأ آلإ هلِإ ال نأ دهشأ «يدانتسا

 .ميحر اي نمحر اي كتمرحب

 ءدمصلا درفلا كمساب مهللا كوعدأو ءدحألا دحاولا كمساب كلأسأ ينإ مهللا

 ام الإ اهلك ناوكألا ناكرأ هسدق رون الم يذلا رتولا ميظعلا كمساب كيلإ لسوتأو

 فوخلا رابغ يماهوأ تارطاخ رماخي ال ىتح هيف تحبصأو هيف تيسمأ ام ينع تجرف

 0 ىنرجأ ءكاوس نم ءاجرلا رثأ يركف عارش سمي الو ريق وف

 تنأ الإ هلإ ال ءيرارقو يمونو .يراهنو يليل يف ينطفحاو .كتيوقعو

 كظفح يف ينلعجاو «كدابع رش ينع مهللا فرصا .؛كشرع تاحبسل ًاميركتو ءكهجول
 «كناسحإو كمركو كفطل دئاوع ىلع دعأو :ءكتنايصو كنمأ تاقدارسو كتيانعو

 كيوم يلا انبو كلطبا "يسوون كل ةعكو وللا كان احيع

 بركلا جرفم ايو ؛مومهلا باعص فشاك ايو هرومألا نم مئاظعلا يلجم اي مهللا
 كديعي ثطاحأ هايبر هابر ؛نوكيف نك لوقي نأ هسيحف اعيش ةارآ اذإ نمت امو ؛ميظعلا

 «ثايغلا ثايغلا «تنأ الإ هلإ ال .ةدش لكلو اهل رخدعلا تنأو بونذلا لئاوغ فيعضلا
 يف يب فطلاو هلآاو دمحم انديس كيبنو كدبع ىلع لص .ةيانعلا ةيانعلا «؛ةمحرلا ةمحرلا

 .نيملسملاو اهلك يرومأ

 مهللا .لِكَي دمحم انديس ةمأ محرا مهللا ءك م دمحم انديس ةمأ ظفحا مهللا

 .18 :ةيألا ءتارمع لآ ةروس (1)
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 نم ىلإ ةهجوتم يتمه نوكت ىتح مهتبيحأ نمم نكيلف كقلخ نم ٍدحأ ىلإ يرطاخ
 نمل يلولا كنإف ببحملا دبعلا كلذ يف اهتغرفأ يتلا ةبحملا ةفصب اهتياغ جمدنتف ببحأ

 لعجت ملو .كتبحمب هنيزت مل قلخخ ىلإ نيع ةفرط ولو يرطاخ ةمه فرصت الو «بحت
 لوؤي ام ىلإ الإ تفتلأ الف يرس ةظحال نع تاراعتسملا بجح لزأو ءادو كنم هل

 نيبرقملا كبابحأو كئايلوأو كئايفصأ ىلإ يتميزع مزع ثعباو .كيلع لوعيو ؛كيلإ
 . ًاقيفر كئلوأ نسحو نيلسرملاو نييبنلاو نيحلاصلا كدابعو

 يضغبو يبح ةياغ لعجاو :«كيلاوي نمم ينبرقو ؛كيضري ام ىلع مهللا ينتبث
 يف ينمهلأو «؛كركذ ينسنت الو ءكّربو كمعن ىلع مدأ «كيداعي نمم ينبرقت الو .كيف

 .اهرارمتساب ةيفاعلا ردقو ءاهماودب معنلا رذدق ىنئفرعو .كركش لاح لك

 .ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ينإ مهللا

 ًادحأ وجرأ ال ىتح «كاوس نمع يئاجر عطقاو «كءاجر يبلق يف فذقا مهللا

 هغلبت ملو يتبغر هيلإ هتنت ملو ؛يلمأ هنع رصقو ؛يتوق هنع تفعض امو مهللا «كريغ
 نيقيلا نم نيرخآلاو نيلوألا نم ًادحأ تيطعأ امم يناسل ىلع رجي ملو «يتلأسم
 ال .«لمعلا لطبو ؛لمألا عطقناو «ءليحلا تقاض مهللا «نيملاعلا ٌبر اي هب ينصخف

 .كيلإ الإ كنم اجنم الو أجلم

 دعولا نيرمألا زجنم ايو ءديدحلا ةوسق نِّيلُم ايو .ديدشلا بعصلا لّهَسُم اي
 قيضلاو بركلا قلح نم ينجرخأ .ديدج رمأو نأش يف موي لك وه نم ايو ؛ديعولاو
 الإ ةوق الو لوح الو قيطأ ال امو قيطأ ام عفدأ كب «قيرطلا جلبأو جرفلا عسوأ ىلإ
 . ميظعلا يلعلا هللاب

 نم كرفغتسأ .كيلع رومألا لك يف لكوتأو ؛كيلإ بوتأو كرفغتسأ ينإ مهللا
 مالع تنأو ؛ملعأ ال انأو ملعت كنإ .ملعأ ال يذلا بنذلا نمو ءملعأ يذلا بنذلا

 ينإ مهللا ءريصملا كيلإو ءبوركلا فاّشكو «بويعلا راّتسو «بونذلا رافغو «بويغلا
 هيلإ تطسب وأ «كلضفب يتردق هتلان وأ «كتيفاعب يندب هيلع يوق بنذ لك نم كرفغتسأ
 تلوع وأ «كملحب تلو را هاقتانأ ىلع يفوخ دنع هيف تلكتا وأ .كقزر غباسب يدي

 . كوفع ميرك ىلع هيف

 وأ «يسفن هيف تسخب وأ «يتنامأ هيف تنخ بنذ لك نم كرفغتسأ ينإ مهللا

 نم هيف تيروغتسا وأ ؛يريغل تيعس وأ «ىتاوهش هيف ترثآ وأ «ىتاذل هيف تمذق
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 ىلع ينلبقت ملف يالوم كيلع هيف تلحأ وأ ؛يتلبج لضفب هيف تبلغ وأ :ينعبت
 يلامعتساو يرابتخا يف كملع قبس نكل ؛يتيصعمل ًاهراك كناحبس تنك ذإ :يلعف

 ملو ءالهمم هيلع ينلمحت ملو ءًاربج هيف ينلخدت ملو يلع َتْمِلَحُف ؛يراثيإو يدارم
 اي ءنيمحارلا محرأ اي كرفغتسأ ؛كءاضق يرايتخا عم تذفنأ ءًائيش هيف ينملظت

 أي «يترثع ليقم اي «يتربع محار اي .يتوعد عماس اي «يتبرك فشاك اي « يتمعن

 تيبلا بر اي قيفشلا يالوم اي .قيصللا يراج اي .قيثولا ينكر اي «قيقحلا يهلإ

 «قيثو بيرق كدنع نم جرفب «قيرطلا ةعس ىلإ قيضملا قلح نم ينجرخأ ؛«قيتعلا
 «قيطأ ال امو قيطأ ام ىذألاو ءوسلا نم ىنفكاو ؛قيضو ٍةدش لك ىنع فشكاو

 ايو مهلا جراف اي «بركو ٍنزح لك نم ينجرخخأو ءمغو مه لك ينع جّرف مهللا
 ةرخآلاو ايندلا نمحر ايو ءرطضملا ةوعد بيجم ايو «رطقلا لزنم ايو ءمغلا فشاك
 ء يكزلا رهاطلا بيطلا .يمألا يبنلا دمحم كقلحخ نم كتريخ ىلع ل ءامهميجرو

 هعم ليعو .يردص هب قاض ام ينع مهللا جّرفو «ملسو نيرهاطلا نيبيطلا هلأ ىلعو

 لذ جباعر ايا ةابلبو ا رمص لكل يف اك انزيمات تو 0 ام

 امو ؛دابعلاب ريمصب هللا نإ هللا ىلإ يرمأ ضوفأو «نيمحارلا محرأ اي «. ةيفخو 0

 .ميظعلا شرعلا ٌبر وهو تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت

 هللا ةردق ةردقبو هللا لالج لالجيبو هللا ةمظع ةمظعبو ؛هللا ةرع ةزعب تنضحمت

 الو لوح البو هللا دنع نم ملقلا هب ىرج امبو هللا الإ هلإ البو ءهللا ناطلس ناطلسبو
 . هللا ىبسححو هللاب تنمآ «هللاب الإ ةوق

 هريغت الو «نوفصاولا هقصي الو .نونظلا هطلاخت الو «نويعلا هارت ال نم اي مهللا

 رطف ددعو .راحبلا ليياكمو «لابجلا ليقاثم ملعي :رئاودلا ىّشسخي الو «ثداوحلا

 الو ءراهنلا هيلع قرشأو ليللا هيلع ملظأ ام ددعو ءراجشألا قرو ددعو ءراطمألا

 الإ لبج الو .هرعق يف ام ملعي الإ رحب الو ءًاضرأ ضرأ الو ءءامس ءامس هنم يراوي
 موي يمايأ ريو :همتاوخ يلمع ريخو «هرخاوأ يرمع ريخ لعجا .هرعو يف ام ملعي

 .ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال «هيف كاقلأ

 يف ينلخدأو ( همه يلع لخدأ نم مه ينفكاو ءهراث يل بش نم ران ءىفطأ مهللا

 .ياولا كدب ينرتساو . نيصحلا كعرد

 يل بصن نمو ءفذخم يلع ىغب نمو ىدكف ينداك نمو «هداعف يناداع نم مهللا

 . هيلع ءوسلا ةرئاد لعجاف عءوسب ىندارأ نم مهللا
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 كب تمصتعا ؛هيديب هسفن حبذي ىتح هرحن يف هديكو هديك يف هرحن مرا مهللا
 .كسدق لوطب تذلو

 ايو ملظ نم يلو اي « .مهلدا اذإ بركلا جراف ايو «مقنلا عفاد ايو ,معنلا غباس 5

 لعجا «ةينك الب مسا هل نم اي «ةياهن الب ًارخآ ايو «ةيادب الب ًالوأ ايو ملظ نم بيسح

 . ًاجرخم يمه ةدهو نمو « ًاجرف يرمأ يف يل

 ىتلا ةردقلاب ءىلجلا كددمب ىنئغأو :«ىفخلا كفطلب ىب فطلأ فيطل اي فيطل اي

 حتفم اي «بابسألا بّبسم اي «كرقتسم شرعلا ملعي ملو شرعلا ىلع اهب تيوتسا
 ثايغ اي «تاجاحلا يضاق اي ؛تاوعدلا بيجم اي ءتاوصألا عماس اي «باوبألا

 ينع جرفو دمحم لآو دمحم ىلع لص «كفطل بقرأو «كجرف رظتنأ ينإ مهللا

 «كلذ نم لقأ الو نيع ةفرط كقلخ نم دحأ ىلإ الو يسفن ىلإ ينلكت الو يب فطلأو
 هللا الإ هلإ ال 2 ملخلا هللا الإ هلِإ ال تنأ الإ هلإ ال ا تروا اي

 50 ةيويندلا قالو ها

 ءوه الإ وه فيك ملعي ال نم اي :«كئانفب كريقف «كئانفب كنيكسم «كئانفب كديبع

 ريغ ابلاغ ايو ؛ديعب ريغ ًابيرق ايو ءبئاغ ريغ ًادهاش اي ؛هريغ هردق غلبي ال نم ايو

 نيمحارلا محرأ اي ينمحراف ريجتسأو نيعتسأ كتوقو كلوحب مويق اي يح اي ءبولغم

 نيطايشلا جبرو «تلقأ امو نيضرألا ٌبرو .ءتلظأ امو عبسلا تاومسلا بر مهللا

 ل «تلضأ امو

 تنال هَل هيأ .كريغ هل الو كؤانث لجو كراج زع ( يغبي

 ام نيملسملا نعو ىلع جرف 2١ هيئبو همأو هيبأو هدجو هيخأو نيسحلا هاجب مهللا

 ربخ ىف ءاج هنأ قيسولألا ةمالعلل «ىناعملا خويا يفو :جرفلل رخآ عاعد

 ةشئاع دنع ًاسلاج تنك .هنو سنأ ىلإ هدنسب ؛دادغب خيرات" يف راجنلا نبا هركذ بيرغ

 امو ؛ةرهلا ينترجه ىتح ديعبلاو بيرقلا ينرجه :لوقتو يكبت يهو ةءاربلاب اهئيع رقأل
 «ىّتف يمانم ىف تيأرف «ةئماظ ةعئاج انأو دقرأ تنكف بارش الو ماعط ىلع ضرع
 . سانلا ركذ امم ةنيزح :تلق ؟كل ام :لاقف

 ايو ءمعنلا غباس اي) ىلوق *لاق ؟يه امو تلق «كنع هللا جرفي هذهب يعدأ :لاقف

 نم بيسح ايو .ءمكح نم لدعأ ايو ءملظلا فشاك ايو ءّمغلا جراف ايو .مقنلا عفاد
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 :(اضرخسو | اجرف يرمأ نم يل لعجا .ةياهن الب رخآ ايو ؛ةيادب الب لوأ ايو ءملظ

 .يجرف هللا لزنأ دقو ةناعبش ةئاير انأو تهبتناف «كلذ تنقف :تلاق

 جيرفتلا ءاعد

 يحال تكينلا ىف ان نوكيع بو يفلت يف نوغبي ادعلا نإ ٌبر اي

 ىحارلا تتافلا ةروغ تزءاي5ثكنأف اوعتص ام يلاطبإ يف كتدصق دقو

 ىجارفإو اهيف مهكالهإ نوكي ةبهاذب 0 اي

 274 09 يررجتلا مقا ىزي َكِلَدَك كس الإ رب ال اوبس اير رتب مَع لك زيك
 4 ترج[ مكن تار سدا قم "نال تر. ليلجلا نلوجلا ىلإ ليلذلا 08
 دمحلا ١ ينع جرفو يمهو يرض فشكاف دمحم لآو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمرحب

 يذلا «بويغلا مالع وهو بونذلا ةرثك نع يفاعلا ءبويعلا رتاسو ءبوركلا جراف هلل

 اي دودو اي .بوقعيو فسوي نيب عمج يذلا ناحيسف ء«بويأ نع رضلاو ءالبلا فشك

 روتي كلأسأ" ديري انل الاغق اي ديعم اي ةئدنم اي ءديجملا شرعلا:اذ اي ذود آي دودو

 .كقلخ ىلع اهب تردق يتلا كتردقب كلأسأو ءكشرع ناكرأ الم يذلا كهجو

 يودع كلهأو .ىمغ فشكاو ىمه جرف مغلا فشاك ايو مهلا جراف اي مهللا «نيمحارلا

 .رصتناف بولغم ينإ بر «نيعتسن كايإو دبعن كايإ «قحب

 يف ربلا دبع نبا ظفاحلا ركذ دقو ءمظعألا مسالا اهنإ اهيف ءاج ىتلا ءامسألا نم وهو

 نب ديز نأ ينغلب» :لاق دعس نب ثيللا ىلإ هدنسب باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا

 عاش قبيح هلزدي نأ ىركملا هلع طرخت *او فئاطلا نم ًالغي لجر نم ىرتشا ةثراح

 املف لاق دلو تك يلتف ةبرخلا ىف اذإف ءلزنف لزنا هل لاقف .ةيرخ ىلإ هب لامف :لاق

 مهعفنت ملف ءالؤه كلبق ىلص دقف لص لاق .نيتعكر ىلصأ ىنعد :هل لاق ؛هلتقي نأ دارأ

 لاق .نيمحارلا محرأ اي :تلقف لاق .ينلتقيل يناتأ تيلص املف :لاق .ًائيش مهتالص

 . هلتقت ال :انتوص عمسف

 .25 :ةيآلا دفاقحألا ةروس (1)
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 محرأ اي :تيدانف يلإ عجرف ًائيش دجي ملف هبحاص بلطي جرخف كلذ باهف
 اهسأر يف ديدح ةبرح 0 انأ كر .اثالث م . نيمحارلا

 ةرملا توعد امل :يل لاق مث

 محرأ اي :ةيناثلا ةرملل توعد ا 2 ءامسلا ىف د0 يحال محرأ اي :ىلوألا

 .«كتيتأ ةثلاثلا ةرملا ىف توعد املف ايندلا ءامسلا ىف تنك نيمحارلا

 :هلوقب ةصقلا هذه ىلإ بسنلا دومع يف مظانلا راشأو

 ينو 5 كهل تست اب
 ميجرلا كالهإب جرف هنعو

 152 /2 ىجدلا ةرانإ ها

 نيمحارلا محرأ اي ةديصق

 :رهاط نب نيسح نب هللا دبع بيبحلل

 نيمسحارلا تعبأ اي

 نيمطحارلا محرأ اي

 مسيرك اي انبراي
 ميكسحلا ةاوكتستكلا فيتا

 دولدلجلا هةةاجب 1 كل

 تارحتت تكا و حبلا نع مربجي

 ميلطحر امتي اطيح اطحبن

 هي ياو ميسفالت تيتتلاو

 كارد يه للا كرداف

 نيدو اسعد مع بتجي

 دولهحلا ميقي يلو

 نجس حلا اهكجطيتلا عفديو

 تاولص لل ميقي



 جرفلا ءاعد باب

 مرحلا لك حيزي

 ماع تيحصصع حجو جس ا عنو

 موبي ا عاود يتوسل

 لوسروستلا ةححط ةأا هس

 [ ككل ككل تت فكل اكل |!

 ليزج يبر كاطع

 يونج حتت ا كاتتلتو

 قا ن هلا قاض براي

 بونذلا لكل رفغغاو

 توويكعسملا ل دكمتلل هفكحتتتالاو

 ماتحم نسحأب مقتخاو

 مامحلا نيطح ناحو

 مالسلاو ةاالصلاملك

 ةردحخبلا مهتييبك:لآلاو

29 

 تريح علا ميكا مكاو
 نوحي صح صحمصلا يذأ هةفدتحتقاو

 ما مهب همك عال [تتنباو ا

 نيبجلا حشر دازو
 مانألا ع يقلش نيصحل نم

 نكي يسب احتجللاو نفح تصتملاو



 جئاوحلا ءاضف باي

 0 ا .فوهلملا ةثاغإو 54 5 ربت .ةعساولا ةريثكلا هقرطو

 دمحأ هاور) (ةقدص فورعم لك» ثيدحلا يف ءاج امك ةييصلا ةعافشلاو رطاوخلا ريجو

 .(ةقدصلا باوثك هباوث نأ ىنعملاو ؛دواد وبأو ملسمو

 ءوسلا عراصم يقت فورعملا عئانص» : هيج لاق ؛ءالبلاو رشلا عفدي فورعملا لعفف

 هاور) «ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ايندلا ىف فورعملا لهأو .تاكلهلاو تافآلاو

 .(«(كردتسملا) ىف مكاحلا

 هنع دريو «ءالبلا هنع عفديو ءءوسلا نم هبحاص ظفحي فورعملا لعف نأ :هانعمو

 ىدانيو هب نوفرعي :يأ «ةرخآلا يف هباحصأ مه ايندلا يف فورعملا باحصأو

 .داهشألا سوؤر ىلع همساب هيلع

 نط هللا لوسر نأ ثيدحلا يف ءاج دقو .ةقدصلا فورعملا عئانص مظعأ نمو
 اوركاي» :ِيِيي لاقو .(ىناربطلا هاور) «ءوسلا ها :ريعبس دست ةقدصلا نإ :لاق

 :3ِ لاقو ««بئاصملا عنمت اهنإف ءراهنلا لوأ نم ةقدصلا ىطختي ال ءالبلا نإف ةقدصلاب

 هاور) ارخفلاو ربكلا هب هللا بهذيو ءوسلا ةتيم عنمتو ءرمعلا يف ديزت ملسملا ةفدص نإلا

 .(يناربطلا

 لامعألاب اوردايو ءاوتومت نأ لبق هللا ىلإ اويوت سانلا اهيأ اي» :َِِي لاقو
 ةقدصلا ةرثكو ءهل مكركذ ةرثكب مكبر نيبو مكنيب يذلا اولصو ءاولغشت نأ لبق ةحلاصلا

 .(هجام نبا هاور) «اوربجُتو اورصنُتو اوقزرُت «ةينالعلاو رسلا يف

 عقتو ءءوسلا ةتيم عفدتو .2جوعلا ميقت اهنإف ير تا :ِيَِت لاقو

 .(رازبلاو ىلعي وبأ هاور) ؟ناعبشلا نم اهعقوم عئاجلا نم



 31 جئاوحلا ءاضق باب

 .(يذمرتلا هاور) ةءوسلا ةتيم عفدتو برلا بضغ ءىفطتل ةقدصلا نإ» : ديد لاقو

 رقأ نم اي كلأسأ ينإ مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :جئاوحلا ءاضقل ءاعد

 نم اي .دوهجم لك هيلإ عزفي نم اي ءدومحم لك هدمحي نم اي ءدوبعم لك ةيدوبعلاب هل
 ريغ هلاؤسل هباب نم اي .دودرم ريغ هلضف نم هلئاس نم اي ءدوصقم لك هنم بلطي
 اي .دوكنم الو ٍنوئمم ريغ هؤاطع نم اي ءدودحم الو روصحم ريغ وه نم اي ءدودسم
 هيبش هل سيل نم اي ءدودشم هلبحب هدابع ءاجر نم اي ءدوصقم ًامئاد هاعد نمل وه نم

 ٍدوعقب الو مايقب فصوي سيل نم اي ؛دولومب سيلو دلاو هل سيل نم اي .دوجوم ليثم الو
 ريبكلا خيشلا محار اي «دودو اي ميحر اي نمحر اي هللأ اي ء.دومج الو ٍةكرح الو

 اي ؛دورمنلا ران نم ميهاربإ يجنم اي ءبويأ رض فشاك اي ءدواد بنذ رفاغ اي «بوقعي
 أي .دوعوملا نع وفعيو دعولا فلخي ال نم اي ءدوصقم ٌدحأ هعم الو ٌكيرش هل سيل نم

 لك أجلم وه نم اي ءدوصقملا معنو ميلح ٌرب وه نم اي ءدودمم نيصاعلل هقزرو هرب نم
 ٌدحأ هدوجو باب نع سيل نم اي ءدوجسلاب هقلخ عيمج هل نعذأ نم اي ءدورطمو يفوهلم
 ىلع ملحيو همكح يف فيحي ال نم اي ؛دوقفم لئاس همرك باب نم سيل نم اي هدورطم
 تنأو ديرت امل ٌلاعف كنإ دوهعلاب ٌفوي مل ًاثطخم ًاملاظ ًادبع محرا ءدوصقملا ملاظلا
 دودو اي (ًاثالث) ميحر اي (ًاثالث) نمحر اي (ًاثالث) بر اي (ًاثالث) هللأ اي .دوصقملا

 .دوبعم اي بر اي نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ينمحرا

 انديس ىلع ملستو يلصت نأ كدنع هتمظعو ءاعدلا اذه ةمرحب كلأسأ ينإ مهللا

 .نيعمجأ نيملسمللو يدلاولو يل رفغت نأو ءدمحم انديس لآ ىلعو دمحم

 . هللا نذإب ىضقت اهنإف هتجاح ىلاعت هللا لأسي مث

 ةئام أرق نم :لاق هنأ سابع نبا نعو :سايع نبال ةحاحلا ءاضقل ءاعد

 وهو هناحبس ىلاعتو هللا ناحبس هللا ناحبس هللا ناحبس :لاقف هيدي عفر مث نآرقلا نم ةيآ
 هناحبسو «ىلفسلا نيضرألا يف هناحبسو ءهضرأو هتاومس يف هناحبس «ميظعلا يلعلا

 الو ءاضر غلبي ًادمح ىلع الو دقني آل اديتع ةفكتو ةتاحبسو ؛ميظحلا هشرع قوف

 ام ددع هئاحبس ؛هتفص كردت الو هدمأ يهتني الو هددع ىصحي اال اد .هاهتنم غلبي

 ميكحلا زيزعلا وه لإ هلإ ال ءطسقلاب ًامئاق هللا الإ هل ال هتاملك دادمو هملق ىصحأ

 ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ءدحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل ًادمص ًادرف ًادحاو

 ءامعنلاو ءالآلاو ءالعلاو ءايربكلا لهأ ًارابج ًاملاع ًارهاق ًاميلع ًاميظع ًاليلج ًاريبك
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 كلف ًايوس ًاركاذ ينتلعجو «دمحلا كلف ًاروكذم ائيش كأ ملو ينتقلخ : مهللا
 نم كلأسأف هَتْلَجع ءيش ريخأت الو هَنرَخَأ ءيش ليجعت :بحأ ال ينتلعج بو ؛دمحلا
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 .ملعأ مل امو هنم تملع ام هلجآو هلجاع هلك ريخلا

 كدبع نباو كدبع ينإ مهللا ءينم ثراولا امهلعجاو يرصبو يعمسب ينعتم مهللا

 هب تيمس كل وه مسا لكب كلأسأ ,كؤاضق ّيلع لدع «كمكح ّيف ضام كتمأ نب

 ملع يف هب ترثأتسأ وأ كقلخ نم ًادحأ هتمّلع و أ فس نيبووش ىقامزلا و 0
 عيبرو يردص رون نآرقلا لعجت نأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ىلصت نأ «كدنتع بيغلا

 .يمه باهذو ينزح ءالجو يبلق

 .(يريمنلا هاور) .هل بيجتسي 5 هللا نإف ٌٍبحأ امب وعدي مث

 صئاصخلا» يف يطويسلا ظفاحلا لاق :جاجحلاو كلام نب سئأ ءاعد
 الول :هل لاقف جاجحلا ملك هيو ًاسنأ نأ شايع نب نابأ نع دعس نبا جرخأ :«ىربكلا
 امل ينإ تاهيه :لاقف .نأش كلو يل ناك نينمؤملا ريمأ باتكو لي هللا لوسرل كتمدخ

 رابج وتع اهعم ينرضي نل تاملك ينملع ؛يتوص هك د11 ريفر ركل ور يسيرا :كفلف
 :جاجحلا لاقف «ةبحملاب نينمؤملا ءاقلو جئاوحلا ريسيت عم ءدونع الو

 فلأ يتئام هينبا عم حاجحلا هيلإ َرِّيسف ؛لهأب كلذل تسل :لاق .نهينتملع ول

 نأ لبق ناك املف ارفظي ملف :«تاملكلاب ارفظت نأ ىسع ١ خيشلاب امفطلا :امهل لاق ءمهرد

 2١ نيترم رك هللا :اهعضوم ريغ يف اهعضت الو تاملكلا هذه كنود :لاق ثالثب تومي

 هيناطعأ ءيش لك ىلع هللا مسب ؛يلامو يلهأ ىلع هللا مسب «ينيدو يسفن ىلع هللا مساب

 تان ادا هب كرشأ لو يبر هللا هللا :تلكوت هللا 0 تحتتما هللا مسب ىاد 0

 . تنأ الإ هلِإ الو كؤانث لجو كراج زع :كريغ هيطعي ايل يذلا كريخ نم كريخ مهللا

 ا ينإ مهللا .ميجرلا ناطيشلا نمو ءوس لك نم كراوجو كذايع يف ينلعجا مهللا

 0 يي ءمهنم كب زرتحأو تقلع ىلا لك نم كب نيت

 كي ْمَنَو © َدَلوُب َمَلَم ذيج م © دَمسَمأ ُهَّنأ © ٌدعأ ُهَّنَأ ٌوْه لْث# ءميحرلا
 يقوف نمو «يلامش نعو ينيمي نعو ءيفلخ نمو يمامأ نم .'"1409 دسحأ اوف ُمَ
 . ؟يتحت نمو

 :«ىربكلا هتاقبط» يف يكبسلا جاتلا لاق :ديشرلا نوراهو 00 ءاعد

 نأ ل ' طنا ورا

 .1-4 :تايآلا :صالخإلا ةروس (1)
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 .ترمأ كلذب :لاق ؟نذإ ريغبو تقولا اذه لثم يف :تلقف .بجأ :يل لاقف ءنذإ ريغ

 تنكس دق وأ مان دق هلعلف سلجا :يل لاق رادلا بابب ترص املف ءهعم تجرخف

 دق :تلق «سيردإ نب ذمحم لعف ام :لاقف ءابصتنم ديشرلا دجوف لخدف ءهبضغ ةروث

 كتبعرأ دمحم اي :يل لاق مث ينلمأتف :يعفاشلا لاق ءهتصخشأف تجرخف .هترضحأ

 :لاق ءاهيف يل ةجاح ال :تلق ءمهارد َةَرْذَي هعم لمحا عيبر اي ءًادشار فرصناف

 رخس يذلاب :عيبرلا يل لاق تجرخ املف يدي نيب تلمحف ءاهتذخأ الإ كيلع تمسقأ

 .«كافق نم فيسلا عضوم ىرأ انأو كترضحأ ينإف ءتلق يذلا ام لجرلا اذه كل

 ردع نين هللا هيع هعيش لوقا اففان تعفن": لوفي نتا نب كلام كسي :تلقف

 رونب ذوعأ ينإ مهللا» :وهو يفكف ءاعدلا اذهب بازحألا موي لكك هللا لوسر اعد :لرقي

 تنأ مهللا ءريخب قرطي ًاقراط الإ قراط لك نم كتلالج مظعو كتراهط ةكربو كسدق
 باقر هل تلذ نم اي «ذولأ كبف يذالم تنأو ذوعأ كبف يذايع تنأو ثوغأ كبف يثايغ

 يراهنو يليل يف كتبوقعو كيزخ نم ينرجأ ؛ةنعارفلا ديلاقم هل تعضخو ةريابجلا

 رش ينع فرصاف .«كتاحبسل ًاميركتو كهجول ًاميظعت تنأ الإ هلِإ ال ءيرارقو يمونو
 محرأ اي كنم ريخب يلع دعو «كظفح تاقدارسو كتيانع ظفح يف ينلعجاو كدابع

 .؟نيمحارلا



 نيدلا ءاضفو قزرلا ريسيت باب

 باوبأ حتفت يتلا ةيعدالاب لاغتشالا جرفلا باوبأ مظعأ نمو
 نيدلا بيسب لصاحلا قيضلا عفدتو ءهبابسأ لهستو قزرلا
 اذإف ءهراهنو هليل يف مهلاو لذلا ناسنإلا ىلع لخدي يذلا

 ءبابلا اذهب ةصاخلا ةيعدالاب ًاصوصخو هي ثا ىلإ عزف
 ءاج دقو ءلوماملا غولبو لوبقلا ىلإ ىعدأ نوكي كلذ نإف
 ةريثك ءايشأ فلسلا نعو ه4 يبنلا نع عوضوملا اذه يف

 .اهنم ةلمج ركذن

 يبأ نع ؛طسوألا» يف يناربطلا جرخأ :هللاب الإ ةوق الو لوح ال
 نمو .هلل دمحلا نم رثكيلف ةمعن هللا هسبلأ نما : هع هللا لوسر لاق :لاق هيو ةريره

 .؟هللاب الإ ةوق الو لوح ال نم رثكيلف هقزر هيلع أطبأ نمو .هللا رفغتسيلف هبونذ ترثك

 لوح ال لاق نم» : هل يبنلا ىلإ هعفري ةعداو نب دسأ نع ايندلا يبأ نبا جرخأو

 .«ًادبأ رقف هبصي مل موي لك يف ةرم ةئام ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 ةماسأ يبأ نب ثراحلاو «نآرقلا لئاضف» يف ةديبع وبأ جرخأ :ةعقاولا ةروس

 نبا نع «ناميإلا بعشا يف يقهيبلاو «هريسفت» يف هيودرم نباو «هدنسم» يف ىلعي وبأو
 هبصت مل ةليل لك ةعقاولا ةروس أرق نم» :لوقي ٌةْيي هللا لوسر تعمس :لاق هيَ دوعسم
 .(ةقاف

 ةروس ةعقاولا ةروس» :لاق هك هللا لوسر نع هِيَ سنأ نع هيودرم نبا جرخأو

 .«مكدالوأ اهوملعو اهوؤرقاف ىنغلا

 نإ هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ رمع نبا نع :ةمغار ايندلا كبتأت فيك
 هبو قئالخلا حيبستو ةكئالملا ةالص نم تنأ نيأف» :هل لاق «تلوتو ينع تربدأ ايندلا

 ةئام هللا رفغتسأ ءميظعلا هللا ناحبس هدمحبو هللا ناحبس :رجفلا عولط دنع لق «نوقزري

 ده :ةدرغاص ايئدلا كيتات ةر
 ب
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 امف ايندلا يلع تلبقأ دقل هللا لوسر اي :لاقف داع مث ءثكمف لجرلا ىّلوف
 .(كلام ةياور نم بيطخلا هاور) :ايعضأ نيأ يردأ

 طبهأ امل» :لاق هنأ لي يبنلا نع انو ةشئاع نع «هطسوأ» يف يناربطلا جرخأو
 تنأ مهللا :ءاعدلا اذه هللا همهلأف «نيتعكر ىلصف ةبعكلا ءاجو ماق ا ىلإ مدآ هللا

 قسد يف. 12 ةلغتو 6 يلؤوس يتلغاف يحال ملعتوبنو يتردعم لقاف :يتناالعو قرش ملعت
 ال هنأ ملعأ ىتح ًاقداص ًائيقيو «يبلق رشابي ًاناميإ كلأسأ ينإ مهللا «يبنذ يل رفغاف

 .يل تمسف امب ينضرأو «يل تبتك ام الإ ينبيصي

 ينوعدي نلو كبنذ كل ترفغو كتبوت كل تلبق دق ءمدآ اي :هيلإ ىلاعت هللا ىحوأف
 هل ترجتاو ناطيشلا هنع ترجزو «هرمأ نم مهملا هتيمكو ءهترمفغ الإ ءاعدلا اذهب دخأ

 .اهدري مل نإو ةمغار ايندلا هيلإ تلبقأو ءرجات لك ءارو نم

 . ىقهيبلا هجرخأ ةديرب ثيدح نم دهاش هلو

 0 جرخأ :نيبملا قحلا كلملا هللا الإ هلإ ال
 : كك هللا لوسر لاق :لاق هذ يلع نع «سودرفلا دنسم» يف يمليدلاو كلام

 0 ءرقفلا نم ًانامأ هل ناك نيبملا قحلا كلملا هللا الإ ِهلِإ ال ةرم ةئام موي لك يف

 .اربقلا ةشحو

 نيدلا ءاضقل ةيوبن ةيبعدأ

 نب هللا دبع نب ماشه نع يرفغتسملا جرخأ :نيدلا ءاضقل يوبن ءاعد

 نأ هلأسو كلذ هيلإ اكشف كي يبنلا ىتأف ةبيصم هتباصأ باطخلا نب رمع نأ اَو ريبزلا

 كتملع تئش نإو .كل ترمأ تئش نإ :ِهِلَك يبنلا هل لاقف ءرمت نم قسوب هل رمأي
 ءادقار مالسإلاب ينظفاو ءادعاق مالسإلاب ينظفحا مهللا :لق ءهنم كل ٌريخ نه تاملك
 ريخلا نم كلأسأو هتيصانب ذخآ تنأ امم كب ذوعأو ءًادساح الو ًاودع ّيف عمطت الو
 .«هلك كديب وه يذلا

 يف يقهيبلاو مكاحلاو رازبلا جرخأ :نيدلا ءاضقل رخآ يوبن ءاعد
 ديك هللا لوسر هينملع ءاعد كملعأ الأ : يبأ يل لاق :تلاق اني ةشئاع نع «تاوعدلا»

 :تلق «.كتنع هللا ةانضقلا ده لثم كيلع ناك ولو «نييراوحلا هملعي يسيع ناك لاقو

 ايندلا نمحر (نيرطصملا رعد جم علا فشاك مهلا جراف مهللا» : يلوق لاق . ىلب

 .«كاوس نمع اهب ينينغت ٌةمحر ينمحراف ينمحرت تنأ ءامهميحرو ةرخآلاو
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 ًاريسي الإ ثبلأ ملف ًاهراك نيدلل تنكو نيد نم ٌةيقب يلع تناكو :ركب وبأ لاق
 .نيدلا نم يلع ناك ام ىنع هللا ىضقف ةدئافب هللا ينءاج ىتح

 امف كلذب وعدأ تنكو اهنم يحتسأ تنكو نيد ءامسأل يلع ناكو :ةشئاع تلاق

 دبع تيلوأو اهتيضقف «ةقدص الو ثاريم نم سيل قزرب هللا ينءاج ىتح أريسي الإ تئبل
 .نسح لضف انل لضفو قاوأ ثالث ركب يبأ نب نمحرلا

 يأ نع «تاوعدلا» يف يقهيبلاو دواد وف جرخأ :نيدلا ءاضقل رخآ عاعد

 :لاق ؛نويدو ينتمزل ٌمومه :لاقف «؟كل ام» :هل لاقف ةمامأ ابأ ىأر هلك يبنلا نأ ديعس
 تحبصأ اذإ لق «كنيد كنع ىضقو كمه كنع هللا بهذأ هتلق اذإ ًامالك كملعأ الفأت
 ذوعأو «ءلسكلاو زجعلا نم كب ذوعأو «نزحلاو مهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا :تيسمأو
 .«لاجرلا رهقو نيدلا ةبلغ نم كي ذوعأو ءلخبلاو نبجلا نم كب

 . ينيد ينع ىضقو يمه هللا بهذأفت كلذ تلقف :لاق

 هلي يبنلا نأ هذ لبج نب ذاعم نع :نيدلا ءاضقل رخآ يوبن ءاعد
 «؟كرأ مل يل ام ذاعم اي) :لاقف ءًاذاعم ىتأ هلك هللا لوسر ىلص املف ةعمجلا موي هدقتفا
 هل لاقف .ءكنع ىنسبحف هيلإ تجرخف ربت نم ةيقوأ يدنع يدوهيل هللا لوسر اي :لاقف

 ريس لكم نيدلا ني كتلع ناك زل اهز صدع ماعد كلا هلا: ذاعم ايلا + هلك: هلا كرطور
 كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا» :لقو ذاعم اي هللا عداف  نميلاب لبج ربصو  كنع هادأ
 كنإ ريخلا كديب ءءاشت نم لذتو ءءاشت نم زعتو ءءاشت نمم كلملا عزنتو ءءاشت نم

 نم يحلا جرختو ؛ليللا يف راهنلا جلوتو راهنلا يف ليللا جلوت ءريدق ءيش لك ىلع
 ةرخآلاو ايندلا نمحر «باسح ريغب ءاشت نم قزرتو «يحلا نم تيملا جرختو تيملا

 ةمحر نع اهب ينينغت ةمحر ينمحرا ؛ءاشت نم عنمتو ءاشت نم امهنم يطعت ءامهميحرو
 .«كاوس نم

 تئبلف هتيشخف قحلا ضعب يلع لجرل ناك :لاق هِبَؤ ذاعم نع ىرخأ ةياور يفو
 ناك :تلق «؟كفلخ ام ذاعم اي) :لاقف لكي هللا لوسر تئجف تجرخ مث جرخأ ال نيموي
 .يناقلي نأ تهركو تيحتسا ىتح هتيشخف قحلا ضعب يلع لجرل

 :لاق ءىلب :تلق ؟هللا هاضق لابجلا لاثمأ كيلع ناك ول تاملكب كرما الأ» :لاق

 ءرقفلا نع يننغأ مهللا» :هرخآ يف دازو راصتخاب هوحن ركذف كلملا كلام مهللا لق

 .«كليبس يف داهجو كتدابع يف ينفوتو :؛نيدلا ينع ضقاو

 اهعجضم تذخأ اذإ تناك اهنأ ةمزخم تنب ةليق نع «ريبكلا» يف يناربطلا جرخأو

 رش نم رجاف الو رب نهزواجي ال يتلا تاماتلا هللا تاملكو هللاب ذوعأ :لوقت ةمتعلا دعب
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 رشو ءاهنم جرخي ام رشو ضرألا يف لزني ام رشو .اهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني ام

 .ريخب قرطي اقراط الإ ليللا قراوطو راهنلا قراوط

 هّلل دمحلاو : ءىش لك هتردقل ملستسا يذلا هلل دمحلا «هللأب تصتعا ءهلناي تنما

 كلأسأ ينإ مهللا ءءيش لك هكلمل عضخ يذلا هلل دمحلاو «ءيش لك هتزعل لذ يذلا

 يقال كمساو ىلعألا كدجو كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو كشرع نم زعلا دقاعمب

 عدت ال ؛ةموحرم ٌةرظن انيلإ رظنت نأ ءرجاف الو ٌرب نهزواجي ال يتلا تاماتلا كتاملكو

 .هتوسك الإ ًانايرع الو .هتكلهأ الإ ًاودع الو ءهتربج الإ ًارقف الو :هترفغ الإ ًابنذ انل
 محرأ اي انتيطعأ الإ ٌريخ ةرخآلاو ايندلا يف هيف انل ًارمأ الو ءهتيفو الإ ًائيد الو
 . هللاب تمصتعاو هللاب تنمأ :نيمحارلا

 ًاثالث) هلل دمحلاو (نيثالثو ًاثالث) ربكأ هللاو (نيثالثو ًاثالث) هللا ناحبس :لوقت مث
 . (نيثالثو

 ريخ ىلع كلدأ الأ» :لاقف همدختست هتتأ لَك هللا لوسر تنب نإ :لوقت تناك مث

 . ةمثعلا دعب عجضملا دنع هذهب اهرمأف . ىلب :تلاقث ؛؟مداحخخ نم

 قزرلا بلطل ةصاخ ةيعدأ

 ءاضقو قزرلا ريسيت هلاسيو ,#8 هللا رعدي ِدََك ناك :قزرلا بلطل ةيعدأ

 .بيطلا عساولا ديعسشلا شيعلاو نيدلا

 لوسر نأ اتوب ةشئاع نع يمئيهلا هّنسح دنسب «طسوألا» يف يناربطلا جرخأ
 .«يرمع عاطقناو ينس ربك دنع يلع كقزر لعجا مهللا» :لوقي ناك هبي هللا

 دعب لوقي ِةْي هللا لوسر ناك :تلاق ايو ةملس مأ نع يرفغتسملا جرخأو 2

 . ؟ًالبقتم ًالمعو 5 ًاملعو د اقزر كلأسأ ىنإ مهللا» : رجفلا ةالص

 ةعمجلا ىلص اذإ ناك هنأ هو كلام نب رادك نع يرفغتسملا جرخأو - 3

 كتضيرف تيلصو كتوعد تبجأ مهللا» :لاقف دجسملا باب يف فقوف فرصناو

 .«نيقزارلا ريخ تنأو كلضف نم ينقزراف «ينترمأ امك تفرصناو

 ىلإ وأ اذإ هلك هللا لوسر ناك :تلاق انّيِْو ةشئاع نع ىلعي وبأ جرخأو - 4

 يتلا لك دوو م 3 ميظعلا شرعلا ٌبرو عبسلا تاوامسلا ٌبر هللا» :لاق هشارف

 تنأ ءيش لك رش نم كب ذوعأ ىونلاو بحلا قلاف .ناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا لزؤنم

 ءيش كدعب سيلف رخآلا تنأو ؛ءيش كلبق سيلف لوألا تنأ ٌّمهللا ؛هتيصانب ذخآ
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 نيدلا انع ضقا ء«ءيش كنود سيلف نطابلا تنأو .ءيش كقوف سيلف رهاظلا تنأو

 .هرقفلا نم اننغأو

 «هخيرات» يف ركاسع نبا جرخأ :قزرلا ريسيتل ىلع نب نسحلا ءاعد

 .يلع نب نسحلا ةيواعم قاضأ :لاق ءهيبأ نع دمحم نب ماشه رذنملا نبا قيرط نم

 قاضأف «نيتسلا ىدحإ ىف ةيواعم هنع اهسيحف «فلأ ةئام ةنس لك ىف هؤاطع ناكو

 :هكسأ مث 4 حش هركذأل ةيواعي ىلإ تكل هولي تعش مناف ةديدع ةناضإ

 .تبأ اي ريخب :تلقف «؟نسح اي تنأ فيك» :لاقف قي هللا لوسر تيأرف
 هركذت كلثم قولخم ىلإ بتكتل ةاودب توعدأ» :لاقف ىنع لاملا رخأت هيلإ توكشو

 يبلق يفقدك متهللا ”لق» لاقف ؟ مصأ كيكف شا لوسر اي معت تلق 64كلذ
 هنع تفعض امو مهللا «كريغ أدحأ وجرأ ال ىتح كاوس نمع يئاجر عطقاو كءاجر

 امم يناسل ىلع رجي ملو يتلأسم هغلبت ملو يتبغر هيلإ هتنت ملو يلمع هنع رصقو يتوق
 .«نيملاعلا تر اي. هيب ينصخف: نيقبلا نم: نيرخآلاو نيلوألا نم ادحأ تيطعا

 :تلقف فلأ ةتامسمخب ةيواعم لإ كعب ىتح ًاعوبسأ هب تكحلا ام للاوف لاق
 ءادسلا فهلا لوس اكيارق .ةةاعد نع بكي الو هركذ نت نس ال ىذذلا هل ةنمحللا
 ينب اي” :لاقف يثيدحب هتثدحو هللا لوسر اي ريخب :تلقف «؟تنأ فيك نسح اي” :لاقف

 .«قولخملا جري ملو قلاخلا اجر نم اذكه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلل قزرلا ءاعد

 «يبلق كتفرعمب يحأ موقن كبو دعقن كبو موصأ كلو يلصأ كل مويق اي يح اي مهللا
 ٌرضاح «ّئلإ ٌرظان كنإ مهللا .ءتنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ «يبنذ كلضفب يل رفغاو

 وقف كنم ٌةبيهو «كب ًاسنأ ينقزراف أارصبو ًاعمسو ًاملع يب تطحأ .يلع ٌرداق ءيدل
 .ينيفكي ام ينقزراف تلكوت كيلعو :ينيد يف يل حلصأف تمصتعا كبو «ينيقي كيف

 ينعنقو كئاضقب ينضر مهللا ءليكولا معنو يبسح تنأ :؛ينيذؤي امم ينجنف تذل كيو

 مهللا ءديمحلا يلولا تنأ «كئايلوأ نم ينلعجاو «كئامعن ركش ينمهلأو «كئاطعب

 .«كلذل لهأ تنأف كلذل ًالهأ تسل تنك نإو ؛كباطخب ينعتمو ؛كراوج يف ينكسأ
 .كرابو ًاميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انالومو انديس ىلع مهللا ّلصو
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 قلقلاو تكلا :تعاوبو خغلاو ولا باسا مظعا نها ضرملا
 ركذنسف كلذلو «ءشيعلا ردكتو ةايحلا صغنت يتلا فوخلاو
 ضارمألا نم صالخلا اهب لصحي يتلا جرفلا باوبأ
 .مومغلاو مومهلا بابسأ مظعأ يه ىتلا مالآلاو ماقسألاو

 نبا لاق :ضيرملا ىلع ةءارقلا دعب ثفنلاو اهبرشو ىقرلا ةباتك

 فيظن ءانإ وأ قرو يف بتكت :ةرشنلاب يوادتلاب سأب ال «لخدملا» باتك يف جاحلا

 .هللا نذإب ةيفاعلا دجيف ضيرملا اهبرشيو تايآ وأ نآرقلا نم روس

 .ءافشلا نودجيف ا هدالوألو

 لاق :هدابعلا ريخ يده يف داعملا داز» هباتك يف ميقلا نبا ةمآلعلا لاقو

 ةعقر ىمحلا نم ىل بتكف « تممح ىنأ دمحأ مامإلا ينعي هللا دبع ابأ غلب :يزورملا

 : اهيف

 اًملَسَو رب نك ٌداَني# ؛هللا لوسر دمحمبو هللابو هللا مسب ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ليئاربج بر مهللا 0 ”*< © 2 رسمنا مهتتلعجت 1 ءهب ًاودارأو# نا *« ٌمِيِهْدِإ لع

 . نيمأ قحلا هلإ كتوريجو كتوقو كلل ردن باتكلا اذه بحاص فشا ليفارسإو ليئاكيمو

 عهجم نب ورمع رذنملا بأ نأ عمسأ أو هللا دبع يبأ ىلع ءىرفق :يزورملا لاق

 :ذيوعتلا قلعأ نأ يلع نب دمحم رفعج ابأ تلأس :لاق نابح نب سنوي انثدح :لاق

 .تعطتسا ام هب يفشتساو هقلعف هللا يبن نع مالك وأ هللا باتك نم ناك نإ :لاقف

 .70 :ةيآلا :ءايبنألا ةروس (2) .69 :ةيألا فايبنألا ةررس (1)
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 «هرخآ ىلإ هللا لوسر دمحمو هللايو هللا مسب عبرلا ىمح نم هذه بتكا : تلق

 . معن :لاق

 لثس دقو دمحأ لاقو .؛كلذ يف اولهس مهنأ اهريغو ايو ةشئاع نع دمحأ ركذو
 لاب هب نوكي اي نأ وجرأ :لاقو «ءالبلا لوزن دعب قلعت مئامتلا نع

 .عزفي يذلل ذديوعتلا بتكي يبأ تيأر لاق دمحأ نب هللا دبع انثدحو :لالخلا لاق

 .بحتسم وهف ىقرلا بيقع ثفنلا امأ :جاحلا نبا لاق ءءالبلا عوقو دعبو ءىمحللو

 سفنلاو ءاوهلا وأ ةيوطرلا كلتب كيربتلا ثفنلا ةدئافو :ضايع ىضاقلا لاق

 .ىنسحلا ءامسألاو ركذلا نم بتكي ام ةلاسغب كربتي امك «نسحلا ركذلاو ةيقرلل رشابملا

 لوسر ةيقرب كيقرأ الأ سنا لاقف «تيكتشا ةرمح ابأ أي : تباث لاقف كلام نس نيثأ

 يفاش ال يفاشلا تنأ فشا سأبلا بهذم سانلا ّبر مهللا» :لاق «ىلب :لاق ؟ِِلكك هللا
 .(يراخبلا ةاور) :ةًانقم رداغي ا ءافش تنأ الإ

 ءافش ال يفاشلا تنأو هفشاو سأبلا بهذأ سانلا ٌبر مهللا» :لوقيو ىنميلا هديب حسمي

 .؛أامقس رداغي ال ءافش كؤافش الإ

 نمابلا تو سأيلا حسما) :لوقيو يفري ناك لَك هللا لوسر نأ انييِو ةشئاع نعو

 .(يراخبلا هاور) «تنأ الإ هل فشاك ال ءافشلا كديب

 ًاعجو فَي هللا لوسر ىلإ اكش هنأ صاعلا يبأ نب نامثع نع ؛ملسم حيحص» يفو

 : لقو كدسج نم ملأت يذلا ىلع كدي عضال :ك يبنلا لاقف ءملسأ ذنم هدسج يف هدجي

 .«رذاحأو دجأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ تارم عبس لقو «ًاثالث هللا مسب

 ًائيش مكنم ىكتشا نم :لوقي هلي هللا لوسر تعمس تلاق ءادردلا ىبأ نعو

 كتمحر امك ءضرألاو ءامسلا يف كرمأ كمسا سدقت ءامسلا يف يذلا هللا انبر :لقيلف

 لزنأ «نيبيطلا بر تنأ اناياطخو انبوح انل رفغاو ضرألا يف كتمحر لعجاف ءامسلا يف

 نأ هنآك يريشقلا مساقلا يبأ خيشلا مامإلا نع لقن :ءافشلا تايآب ةيقر
 ىمانم ىف يدلي ىبنلا تبر رمألا دتشاو هما تّسبأ قع * لاق « ًاديدش اضاع ضرم هدلو

 .يدلوب ام هل توكشف

 ةتس يف يه اذإف اهيف تركفف «تهبتناف «؟ءافشلا تايآأ نم تنأ نيأ» :يل لاقف



 41 مالآلا عفدو ماقسألا ءافش باب

 #01 ٌحريمْوُم ورم رودص ِفْشَو# :ىلاعت هلوف يهو ل هللا باتك نم عضاوم

 7 4نيَل تش هيف مثالا ُتِلَحَخ برش اًهنرطُب نم عع .””«رودشلا ىف ان اَنْ
 504 © نبِنْشَس َوْهَف ٌتضِرَم ئ 06 0 *اقِش وه ام ناءرفلا نم ُلّرْبُيَو

 .804كيبو فتح اوما: تيب ره ث)
 «لاقع نم طشن امنأكف ءاهايإ هتيقسو ءاملاب اهتللح مث .ةفحص يف اهتبتكف :لاق

 .لاق امك وأ

 .ةيفاعلاو ءافشلل ققحم وه اممو :نآرقلا نم مجعملا فورحي ةيقر

 مجعملا فورورح تعمج انينيف ةبا لكو ًاضيأ امهبرشو امهتياتكو نيتيآلا نيتاه ةءارق

 :امهو ءاهرسأب

 مهجبس اطو 7 حاط ىسعي 6 معلا لعب نم محي مس دنا شن ةنرتل  هاخ نك اق قا دن يب ةفتادإل و

 مسمع ا م هي نكرم ما يك حج يشع ما أك 0# مم عع 7 كام مرر <
 رْمألا َّنإ لف ٍءْنَك نم رئمألا َنِم انل له تولوقُي ةّيلهمجلا نَظ ٌقَحلأ َريَغ هلل تح د مهسفنأ

 هكلورل معه 4-0 مم < 2 م راس تك دل . 0 20 سا رعرلا 2 وكش
 دي يلا ل رس و ا

 ميل كم معا سوس .- 0 1 2 عع مربع 0 7 يل ' ب

 ُْمِررْتُس ىف ام هلأ َلَْنِلَو ٌةهِسيََس لإ ُلتَتْلا ْمهلَع بيك لا َدْرَل خيري ىف ُدُك ول ل
 72 هم كو 0 ماس و

 2774 © ٍررُدُّصلأ ِتاَدِب ُءيِلَع ُهَمأ م ىف ام َصِخَميلَو

 2 7-0 و ودمع وكمل م ضر ورع راو ِِ 2-0

 ردت ادحس امك ا هام راَمُكْلا لع ُكَّدِيَأ هدعم َنيذَلآَو هللا ُلوُسَر دمحم (2)
 5 رن رار رسل ع وو طمس ل رول ةعب ها 0 82 يع عض

 ىف ٌرهلتمو َةلَروَم ف مهلثم َكِلَد ورحل ٍرْسأ نم رههوحبو ف ٌمهاَميِس اناوضرو هَل نم الضف

 هم
 ار

 ر# سور و 7# ص ع لمع ري يع يح يحال 2 للم رع يح ريس م 1 وم

 راكلا ني ع 0 ُبِحَمي ءهقرش َللَع ئوتسأت ظلْفتْساَ ُهَيَراَ ٌُمَتطَس َجرخأ عزك لل
 . 4*2 09 انيلفع اًرْحَلَو ةَرفْفَم مهتم تحل أوُنِمَعَو أونما نبل ُهَنَأ َدَعَو

 ا

 ٌنمحرلا هللا مسب :(يعفاشلا مامإلا نع) ضرم لكل ةماع ةيقر

 يذلاب كتنكس ءعجولا اهيأ نكسا ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللابو ميحرلا

 .ميحر فوؤرل سانلاب هللا نإ هنذإب الإ ضرألا ىلع عقت نأ ءامسلا كنت

 اهذأ نكسا ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللابو ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 .ًاروفغ ًاميلح ناك نإ .لوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسمي يذلاب كتنكس عجولا

 .80 :ةيآلا ءارعشلا ةروس (5) .14 :ةيآلا ءةبوتلا ةروس (1)

 .44 :ةيآلا ء.تلصف ةروس (6) .57 :ةيآلا «سنوي ةروس (2)

 .154 :ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس (7) .69 :ةيآلا ءلحتلا ةروس (3)

 .29 :ةيآلا «حتفلا ةروس (8) .82 :ةيآلا ؛«ءارسإلا ةروس (4)
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 وه هنإف ىلاعت هللا نذإب طق بيبط ىلإ هعم تجتحا امف : هذ يعفاشلا مامإلا لاق

 .ىفاشلا

 ريبك ءالب هنع ببست هللا نذإب ريثأت اهلو «قح نيعلا نأ كش ال :قح ندعلا

 نميهي ىتح هبحاص بذعيو ءهنهويو مسجلا معي ملأو مقس لك هنع دلوتي ريطخ رشو
 .نيسوسوملا ناويد يف هلخديو هلقع شوشيو هريكفت ىلع

 ققحت ام ةلمج نم يهو دوجوم تباث ٌءيش نيعلاب ةباصإلا يأ «نيعلا هتقبسل ردقلا قباس
 . هنوك

 راثكإلا ىفرلاو تاذيوعتلا نمف .ةلعلا هذهل يوبنلا جالعلا صضرغلاو ميقلا نبا لاق

 ذوعأ) :وحن «ةيوبنلا تاذوعتلا اهنمو : ئسركلا ةيآو ةحتافلاو «نيتذوعملا ةءارق نم

 لزني ام رش نمو ءأربو أرذو قلخ ام رش نم رجاف الو ٌرب نهزواجي ال يتلا تاماتلا هللا

 ءاهنم جرخي ام رش نمو ضرألا يف أرذ ام رش نمو ءاهيف جرعي ام رش نمو ءامسلا نم

 اي ريخب قرطي اقراط الإ راهنلاو ليللا قراوط رش نمو ءراهنلاو ليللا نتف رش نمو
 .1نمحر

 عفديلف هب بجعيو هيلع هرظن عقي نمم هريغل اهتباصإو هنيع ررض ىشخي ناك اذإو

 :فينح نب لهس نياع امل ةعيبر نب رماعل هلي لاق امك هيلع كراب مهللا :هلوقب اهرش

 .«هيلع تكراب الأ»

 . هللاب الإ ةوق الو هللا ءاش ام :لوق نيعلا ةباصإ هب عقدي اممو

 ءيش لك رش نم كيقرأ هللا مسي :ملسم هاور امك لَك يبنلل ليربج ةيقر اهنمو

 .كيقرأ هللا مسب كيفشي هللا ءدساح نيع وأ سفن يذ لك رش نم ؛كيذؤي

 هللا مسي : ىكتشا اذإ هي ىبنلا ىقري ليربج ناك ؛ةشئاع كيد نم انا هدقعو

 .نيع يذ لك رش نمو دسح اذإ ٍدساح لك رش نمو «كيفشي ءاذ لك نمو كيربي

 وأ فيظن ءانإ يف نارفعزب بتكت نأ :اهلامعتسا ةقيرط :خياشملا لاوقأ نم

 قيرلا ىلع ءاملا كلذ برشي مث ؛ءاملاب ةقرولا لحت وأ ءاملاب ءانإلا لسغي مث ءةقرو يف

 .هندب نم هنكمأ ام امهب حسميف ءانإلا يف يقب يذلا للبلا يف هيدي لعجي مث

 ةرمج يبأ نبا خيشلا ناك :ةرمج يبأ نبا نع اهريغو نيعلل ةيقر

 هنإ :لوقيو اهب يصويو « ضرم لكلو «نيعلل بحي نملو ءهسفنل ةرشنلا هذه بتكي
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 ربزع مُكحرشَأ نب  كلوسر مكة ْدَقَلظ :هذه يهو مانملا يف هيي 2 يبنلا نع اهاقلت

 ذأ ىبشح لف الون نإ © ٌدِحَت فور َنيِؤُمْلاِب مُكصحْتَع ٌِرَع ٌرُجِنَع ام هِيَ

 ةكاك نافل مي لو كلا 9 ينلتلا 'ىركلا فرز رقر هلكت مقتل 1
 ٍةَبْمَح َْنَي اًعْيَصتُم اًمِيَخ ُمَتلَر ٍلَبَج َلَع َناءرُتْلا اذه اَلَرَأ زج © عننيِؤنِي ٌةَمَرَو ةلَنِس
 ْمِدَع ره الإ َدلإ ل ىلا هَل َرْه © ترون َرْمَلَك سائل ايِرْنَع لكلا ىلزيَو ّوَم

 شسوُدقْلا ُكِيَمْلآ َرْه اَّلِإ َهَلِإ آل ف هدا رانا د ع ِبِيَعل

 هنأ ره © َدوُكِرْم اَنَع ِهَلآ َنَحِبْس ُذَيَكَتنْلا ُداَبَجْلا ُريِزَمْلا نيِتهتْلا ُنِْْمْلا حّلَتل
 ميلا ُريِرمْلا َوْهَو ضنالاو ٍتْومَسلا ىف ام مل ميش ئَتْحْلا ةمتألا هل ٌدوَصْمْلا ٌئرابا ُنَمْل

 .ناتذوعملاو (ةلماك) "40 ٌدحأ هنأ ٌوُه لثه «(74©

 تنأو ءىرابلا تنأو قلاخلا تنأو تيمملا تنأو ييحملا تنأ مهللا :بتكت مث

 ردق ىلإ نيكم رارق يف انتلعجو نيهم ءام نم انتقلخ يفاشلا تنأو يفاعملا تنأو يلتبملا

 ةافاعملاو ءالتبالا هديب نم اي ايلعلا كتافصو ىنسحلا كئامسأب كلأسأ ينإ مهللا ءمولعم

 . لكن ميهاربإ كليلخ تاكربو هِي دمحم كيبن تازجعمب كلأسأ ءءاودلاو ءافشلاو

 : اهتخسن هذهو نيعلل ىرخأ ةرشن مالسلاو ةالصلا هيلع هاطعأو

 ال يذلا مويقلا يحلا تنا كتافاعم الإ ةافاعم الو ءكؤالتبا الإ ءالتبا الو .كعفن

 الو رب نهزواجي ال يتلا ةماتلا كتاملكب ذوعأ ٠ نج الو سنإ نم ملاظ ملظ كزواجي

 كئامسأبو ءاهفصو ىلع دحأ ردقي ال ىتلا ايلعلا كتافصب كلأسأ ء«نجو سنإ نم رجاف

 تاكربو ميركلا كهجوو ةليلجلا كتاذب كلأسأو ءاهيصحي نأ دحأ ردقي ال يتلا ىنسحلا

 ىلع هللا ىلصو كئادعأ ىلع هب ام درتو هيفاعتو هيفشت نأ كئايبنأ متاخ ِعفكَ# دمحم كيبن

 .(لمكأ ناك امهنيب عمج نإو) «ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس

 لوسر تعمس :لاق هيبأ نع نامثع نب نابأ نع :ءالبلا ةأحف نم ظفحلل
 يف الو ضرألا يف ٌءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب لاق نم :لوقي هلع هللا

 «٠ حبصي ىتح ءالب ةأجف هبصت مل يسمي (تارم ثاللث) ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا

 .«يسمي ىتح ءالب ةأجف هبصت مل حبصي نيح اهلاق

 ا اع

 ْء

. 

 .24 21 :تايآلا هرشحلاةروس (3) .129 2128 :نائيآلا ء«ةبوتلا ةروس (1)

 .1 :ةيألا «.صالخالا ةروس (4) .82 :ةيآلا «ءارسإلا ةروس 2(4)
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 هيلإ رظني ثيدحلا هنم عمس يذلا لعجف جلافلا نامثع نب نابأ باصأف لاق

 ِدلِيَع هللا لوسر ىلع نامثع بذك الو نامثع ىلع تبذك ام هللاوف رظنت كل ام :لاقف

 .اهلوقأ نأ تيسنو تبضغ ينباصأ ام هيف ينباصأ يذلا مويلا نكلو

 . حيححص نسح ثيدح :لاقكو يذمرتلاو دواد وبأ هاور

 كل ام :نابأ هل لاقف هيلإ رظني لجرلا لعجف جلاف فرط هباصأ نابأ ناكف :هدنعو

 .هردق ارمأ هللا يضميل ٍظئموي هلقأ مل نكلو .كتثدح امك ثيداحألا نأ امأ !هيلإ رظنت

 يكلاملا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ركذ :حيرلاو نونجلا نم ظفحلل

 نمحرلا هللا مسب» :لاق نم ًاعوفرم كلام نب سنأ نع ةيقيرفإ رابخأ هباتك يف يقيرفاإلا
 هتدلو مويك هبونذ نم ءىرب (تارم رشع) ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ميحرلا

 .«حيرلاو صربلاو ماذجلاو نونجلا اهنم «ايندلا ايالب نم ءالب نيعبس نم يفوعو همأ

 قراخملا نب ةصيبق مدق :لاق سابع نبا نع :صربلاو ىمعلا نم ظفحلل

 اي كب ءاج ام» :هل لاق مث هب بحرو ئدرف ءملسف يو هللا لوسر ىلع يلالهلا

 .يىلهأ ىلع تنهو يتوق تفعضو .يدلج قرو هللا لوسر اي ينس تربك :لاق» «؟ةصيبق
 لامن .زجوأو نهب هللا ينعفني تاملك ينملعف ءاهلمعغأ تيك ءايششأ زرع تزحغو

 هللا ناحيس هدمحبو هللا ناحبس :ةادغلا تيلص اذإ تارم ثالث لق ةصيبق اي» : كي ىبنلا

 نذإب تنمأ كلذ تلق اذإ كنإف «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هدمحبو ميظعلا
 نم يلع ضفأو ؛كدنع نم يندها مهللا :لقو ءصربلاو ماذجلاو ىمعلا نم هللا

 لي هللا لوسر لعجف .«كتاكرب نم يلع لزنأو .ءكتمحر نم يلع رشناو «كلضف

 .هعباصأب نهيلع دقعي ةصيبقو نهلوقي

 .(111 ص 5 ج دئاوزلا عمجم) داهشتسالاو رابتعالل حلاص هدنسو يناربطلا هاور

 يف هي يبنلا تيأرف ٌديدش ٌعجو ينباصأ :نيحلاصلا ضعب لاق :عجولل ةيقر
 ىلع تلكوت هللا يبسح هللا يبر ؛هللا مسب» :لاقو يسأر ىلع هدي عضو دق مانملا

 .«هللاب الإ ةوق ال هللا ءاش ام «هللا ىلإ يرمأ تضوف ءهللاب تمصتعا «هللا

 لك نم ًاجرفو ءمقس لك نم ءافش اهيف نإف تاملكلا هذه نم رثكأ» :لاق مث
 .ةءادعألا ىلع ًارصنو ءبرك

 يهر انّيَْو ةشئاع ىلع هلو هللا لوسر لخد :لاق سنأ نع :ىمحلل ةئقر

 كتملع تئش نإ نكلو «ةرومأم اهنإف اهيبست ال١ كك لاقف ,.ىمحلا بست يهو ةكوعوم
 يدلج محرا مهللا» :يلوق لاق ءينملع :تلاق :*4كنع هللا اهبهذأ نهتلق اذإ تاملك
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 الف ميظعلا هللاب تنمآ تنك نإ ''7مَّدْلِم مأ اي «قيرحلا ةدش نم قيقدلا يمظعو «قيقرلا
 نم ىلإ ينع يلوحتو مدلا يبرشت الو محللا يلكأت الو مفلا ينتنت الو سأرلا يعدصت

 .(يقهيبلا هاور) ءاهنع بهذف اهتلاقف : لاق ءارخأآ اهلإ هللا عم ذختا

 ةورف نم كب ذوعأو «قيقرلا يدلجو ةويندلا يطع ىلا مهللا» : ظفل يفو

 مدلا يبرشت الو محللا يلكأت الف رخآلا مويلاو هللاب تنمآ تنك نإ ؛مدلم مأ اي «قيرحلا

 نإ ا ها ءرخآ اهلإ هللا عم نأ معزي نم ىلإ يلقتناو مفلا ىلع يروفت الو

 .«هلوسرو ةديع اديحف نأو هللا الإ

 مسب) فاطل تاقرو ثالث ىلع (ىدهلا» بحاص ةركد امم ةثلثملا ىمحلل بتكيو

 .(ْتْلَق هللا مسب ترم هّللأ مسي ءْثَّرَق هللا

 تاوزلا ليرعلازب الوب كري مل :يلزأ :برشلل ةقرو ىف ة ىمحلل بتكي مهضعب ناكو

 ”افش وه ام ناءرفلا م ٌلْريَو# ٠ «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «لازي ال وهو
 ةقمو هه

 24 نيون ةمحرو

 0 0 ا هللا 00 هللابو ا نمحرلا هللا مسب

 لئاكيمو ليربج بر مهللا :4© ةيتتبا هلم انك .دب اأو 4*٠
 . نيمأ قحلا هلإ كتوربجو كترقو كلوحب باتكلا اذه 0 فشا ليفارسإو

 ةحاور نب هللا دبع نأ يقهيبلا ىور :سرضلا عجو جالعل ةيوبن ةيقر
 :لاقو عجولا هيف يذلا هدخ ىلع هدي لي عضوف ءهسرض عجو قو يبنلا ىلإ اكش
 .(تارم عبس) ؛كدنع كرابملا ّيكملا كيبن ةوعدب هشحفو دجي ام ءوس هنع بهذأ مهللا»

 . حربي نأ لبق هللا هافشف

 نابرض نم ىقلت ام وكشت ْخيِلَك هللا لوسر تتأ اني" ةمطاف نأ يديمحلا ىورو

 هللابو هللا مسب» :لاقف ملأت يذلا نسلا ىلع اهعضوف ىنميلا هتبابس لخدأف «سرضلا

 .اهب ام نكسف ءا«هلك رضلا نم ةجيدخ تنب ةمطاف ىقلت ام فشكت نأ كتملكو

 ىمحلا ةينك :«ةياهنلا» يف لاق .ميمف ةحوتفم ةلمهم لادف ماللا ناكسإو ميملا رسكب ِمَدْلِم مأ اي :هلوق (1)
 .تماد :يأ ىمحلا هيلع تمدلأو ةدئاز ىلوألا ميملاو

 .69 :ةيآلا «ءايبنألا ةروس (3) .82 :ةيآلا ءءارسإلا ةروس (2)

 .70 :ةيأآلا .فءايبنألا ةروس (4)
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 هيف هدانسإب «دنسملا دئاوز» يف دمحأ مامإلا نبا هللا دبع جرخأ :عرصلل ةبقر
 اي :لاقف ىبارعأ هءاجف لكك ىبنلا دنع ًاسلاج تنك :لاق بعك نب ىبأ نع ؛فيعض وار
 :لاق لا خرنف: نيلع أ 55 :لاق 6«؟هعجو امو») :لاق عجو 31 اخأ يل نإ هللا 8

 ناو نم تايآ عبرأو باتكلا ةحئافب 377 يبنلا هذوعف هيدي نيب هعضوف :لاق :(هب ينتأفا

 نم تايآ ثالثو « يسركلا ةيآو اي ”هلإ ٌَقلإَو# نيتيآلا نيتاهو ؛«ةرقبلا ةروس
 نم ةياآو م لال 54 هنأ اذ( د هَح#» نارعغخ لا ندم ةناز ةةرتقيلا ةووب رخلا

 ةيأر 8 يُقَحْل َكَِمْلأ أ لعَتف# نينمؤملا ةيأ رحخخآو 0 نأ ير تكرإ# فارعألا

 ةدزأ فعلا ةروشا لوا وعكابا نيكعو 1014 دع لك هنذ» قشلا ةروضشف
 0 هنأك لجرلا ماقف :نيتذوعملاو .يّدحَأ ُهَّنَأ ّوْه ُلْف#و ءرشحلا ةروس لوأ نم تايآ
 . طق كتشي

 نم لقي ملو .فصلا ةروس نم تايآ رشعو :لاق هنأ ريغ هوحنب ىلعي وبأ هاورو

 :ايلؤا

 اكش :لاق هند ةديرب نع :مونلا نم عناملا قرألاو عزفلا عفدل ةيقر
 تيوأ اذإ» :ِِي لاقف «قرألا نم ليللا مانأ ام هللا لوسر اي لاقف كي يبنلا ىلإ دلاخ
 «تلقأ امو نيضرألا برو «ءتلظأ امو عبسلا تاومسلا ّبر مهللا :لقف كشارف ىلإ

 دحأ يلع طرفي نأ ًاعيمج مهلك كقلخ رش نم ًاراج يل نك «تلضأ امو نيطايشلا ٌبرو
 .(يذمرتلا هاور) ؛4كريغ هلِإ الو كؤانث لجو كراج زع .يغبي أ مهنم

 مونلا نم مكدحأ عزف ذإ» :لاق هيُيَؤ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو

 نيطايشلا تازمه نمو هدابع رشو هباقعو هبضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعأ :لقيلف
 .هرضت نل اهنإف «نورضحي نأو

 يف اهبتك لقعي مل نمو .؛هدلو نم لقع نم اهنقلي رمع نب هللا دبع ناكو :لاق

 يئاسنلاو ءبيرغ نسح ثيدح :لاقو ءهل ظفللاو يذمرتلاو دوأد نأ ةاَوؤ

 .مونلاب اهصيصخت هدنع سيلو دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلاو

 هديب ناطيش مهيفو نيطايشلا هيلع تعمتجا امل لوقي نأ لي انيبن ليربج مّلع دقو

 لردي اه نش نمو. ءاربو اردو قلخ ام رش نم ةماثلا هللا :تاملكب دوعأ) نان نه ةلغش

 .114 :ةيآلا ءهط ةروس (4) .163 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس 0

 .3 :ةيألا ءنجلا ةروس (5) .18 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس 42)
 .54 :ةيألا ؛فارعألا ةروس (3)
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 الإ قراط لك رش نمو ؛راهنلاو ليللا نتف رش نمو ءاهيف جرعي ام رش نمو ءءامسلا نم

 ىف كلام هاور دقو ءهب جتحم ديج هدانسإ امهنم لكلو .ىلعي قيأو دمحأ هاور

 .ةوحتي دوعسم نبا ثيدح نم يئاسنلا هأآورو يو ندعم نب ىيحي نع «أطوملا»

 نع بوقعي نب 0 نع 1 5 5 يود دل عع ةيقر

 نخل سلا نبا هاور ل ل هللاب ذوعأو ريبكلا

 بيطلا كيبن ةوعدب هشحفو هأوس اهنع بهذا هللا مسب» :لاقف بايثلا قوف نم كلذ ىلع

 تلاقف .«كلذ لوقت نأ اهرمأو «تارم ثالث) كلذ عنص هللا مسب كدنع نيكملا كرابملا

 .يقهيبلاو هدنسب نامعنلا نبا خيشلا هاور ءمرولا بهذف مايأ ةثالث

 0 ا

 ليجعت كلأسأ ينإ مهللا ءسانلا نم دحأ ىلإ الو ؛نيع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الو هلك
 ال هدحو هللا الإ هلِإ ال .كتنج ىلإ ايندلا نم ًاجورخو «كئالب ىلع ًاربصو كتيفاع

 دابعلا بر ناحبس .«تومي ال ٌيح وهو تيميو ييحي دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش

 لج ءًاريبك ربكأ هللا ةناج رك ىلع ف اكو اع ادلع لك يتسن حجج ءدالبلا ٌبرو

 يل رفغاف توملا هيف يلع تبتك تنك نإ مهللا ,ناكم لك يف هتردقو هؤايربكو هلالج
 .ندع ةنج ينكساو يبونذ نم ينمحراو

 دمحلا دالبلاو دايعلا بر ناحبس «تومي ال يح وهو تيميو يبحي هللا الإ هلإ ال
 يضرم يف يحور ضبقتل ينتضرمأ تنك نإ مهللا .مدقت ام رخآ ىلإ نيملاعلا ٌبر هلل

 تدعاب امك رانلا نم يندعابو .«ىنسحلا هل تقبس نم حاورأ يف يحور لعجاف ءاذه

 . ىنسحلا كنم مهل تقبس نيذلا كئلوأ

 «كنم فئاخ ءيش لكو ءيش لك نم نمآ كنإ مهللا :نامألاو ظفحلل ءاعد

 اي راتس اي هللا اي هللا اي «فاخأ امم ينمآ كنم ءيش لك فوخبو ءيش لك نم كنمأيف

 الو .«كيلإ لصت دي الو كارت نيع الف كتاذ هب ترتس يذلا يعقاولا كرتسب ينرتسا راتس

 .(تارم 7) ليكولا معنو هللا يبسحو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 هدابع نم ريثك ىلع ىلاعت هللا حتف دقو :نجسلا نم صالخلل ةيعدأ
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 .مهلاح قدص ةكربب مهرسأ كفو مهديق هللا قلطأف ءديدحلا تحتو

 ين سيل ًاموي حبصأف ؛كلملا دبع نب ناميلس هنجس مهدحأ نأ :كلذ نمف
 ينيجني :لاق ؟نالف لعف ام ىنربخأ :لاقف ناجسلا كلملا دبع نب ناميلس عفد «هنجس

 هقلخ نم يفتكي نم اي :لوقي نأ رثكي ناك :لاق ءمعن :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي قدصلا

 .اجن اذهب :ناميلس لاق «ىنثغأ ىننغأ

 :ءاعدلا اذهب وعدي ناكف ؛نيحلاصلا دحأ نجس جاجحلا نأ :كلذ نمو

 مهللا ءدينع رابج لك رش ينع فرصا ءديجملا شرعلا اذ اي ديمح اي زيزع اي
 ةبحاص الو ادن الو 000007 «يفارسإو يملظ يتءاسإ ىلع ىنأ ملعت كنإ
 كلأسأ ينإ مهللا ءميكحلا زيزعلا تنأ كنإف رفغت نإو .كدبع انأف بذعت نإف ءًاوفك الو
 علا هير ياا قم رع مس د او «لئاسملا هطلغت ال نم اي

 ال ثيح نمو بستحأ ثيح نم ًاجرخمو ًاجرف هذه يتعاس يف يل لعجت نأ نيحلملا

 ءوجرأ ال ثيح نمو وجرأ ثيح نمو «ملعأ ال ثيح نمو ملعأ ثيح نمو «بستحأ
 يف ينجرخت ىتح هلجرو هديو هناسلو هرصيو هعمسو جاجحلا كدبع بلقب يل ذخو

 .«(تر يأ «تر يأ «تر يأ .كدي يف هتيصانو هبلق نإف مذه يتعاس

 باب برض ذإ هءاعد عطق ام هريغ هّلِإ ال يذلا هللاوف :يوارلا لاق ءرثكأن لاق

 ذدخأ هلي نأ ترجعأ لاق ىتانعلا ءاضم ني كسلا قع اطعام: كلذ خنفر
 كلملا هئناحبس :هيف نَملف .ةرخحص بجلا سا يلع عضوو ءانج ين يقلأن د

 .ناسنإ هجرخأ نوكي نأ ريغ نم جرخأف .هدمحبو هللا ناحبس ؛سودقلا

 ىف تاوعد اعد 8 فسوي نأ ءاج :نحسلا ىف قيدصلا فسوب ءاعد

 ايو «بئاغ ريغ ًادهاش اي مهللا» :هلوق اهنمف .هيف وه امم هصالخ ببس تناك هنجس

 نم ينقزراو اجرخمو ًاجرف يرمأ نم يل لعجا بولغم ريغ ابلاغ ايو ؛ديعب ريغ بيرق

 ينوعابف يدو امأ ءيودعو يدو نم هتيقل ام كيلإ وكشأ مهللا» هلوق اهنمو
 .«ًاجرخمو ًاجرف يل لعجاف مهللا ,يننجسف يودع امأو ؛ينمث اوذخأو

 يترخآو يايند رمأ نم ينبركو ينمهأ ام لك نم يل لعجا مهللا» :هلوق اهنمو
 يبلق يف كءاجر تبثو «يبونذ يل رفغاو ا ال د ءاصرخمو ًاجرف
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 ترو 0 تاومسلا تر مهللا» :لقبلف 2 لقيلف تاطلحلا 0 اذإ 0

 .؛كريغ هلإ الو هلو انت لجو كل راع رع ل سنإلاو

 هلاجر ةيقبو ءهريغ هفعضو نابح نبا هقثو ؛ملسم نب ةدانج هيفو يناربطلا هاور
 . حيحصلا لاجر

 ربكأ هللا» :لقف كب وطسي نأ فاخت ًابيهم ًاناطلس تيتأ اذإ :لاق سابع نبا نعو
 تاومسلا كسمملا هللاب ذوعأ هرذحأو فاخأ امم زعأ هللا ءًاعيمج هقلخ نم ربكأ هللا

 نم هعايشأو هعابتأو هدونجو نالف كدبع رش نم هنذإب الإ ضرألا ىلع نعقي نأ عبسلا

 الو كمسا كرابتو كراج زعو كؤانث لج ءمهرش نم [راح يل وك ملا :سنألاو نجلا

 .«كريغ هل

 .حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا ءاور

 دحأ فاخ اذإو :ملسم نع «كردتسملا» يف ميعن وبأ ىور ؟نيصحلا نصحلا# يفو

 .حيحص ثيدح «تئش امب هانفكا مهللا» : لقيلف

 فاخ اذإ كك هللا لوسر ناك :لاق هيَ ىسوم يبأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىورو
 .«مهرورش نم كب ذوعنو «مهروحن يف كلعجن انإ َمهللا» :لاق ًاموق

 درو ملاظلا رش عفدو ةجاحلا ءاضقل برج اممو :نوَو فلسلا نع تابرجم

 ةجاحلا ءاضقو لسوتلا ةينب نيتعكرب اهلبق مدقيلو «ةميظعلا ةوعدلا هذه ءهرحن يف هديك
 :لوقي مث

 ينيب تلاحو «ياياطخ ترثكو ؛يماثآ تمظعو .يبونذ تفلس تناك نإ مهللا

 كيبنب هيلإ هجوتأو «كنأش ميظعو كهجو لالجب كلأسأ ينإف «يجئاوح ءاضقب كنيبو
 مساقلا ايأ اي دمحأ اي دمحم انديس اي :(كتوص ىلعأب يدانت) ٍلَك دمحم انالومو انديس

 رفغي نأ قو هللا ىلإ لب هجوتأو كب لسوتأ ينإ ءالعو لج هكلم ماودب كيلع هللا ىلص
 ذخأ هذخأو نالف كالهب ينمهأ امو يتبرك ينع جرفيو :«يتجاح يضقيو «ينمحريو يل

 قحب ءديرت امل لاّعف اي ديدشلا شطبلا اذ اي ءديدش ميلأ هذخأ نإ ةملاظ يهو ىرقلا

 ملعت تنأ كنإ اهيف يل ٌرّسيو يتجاح ضقا اهيخأو اهمأو اهينبو اهلعبو اهيبأو ةمطاف

 .بيغي سيل رضاح وه نم اي بيجم اي عيمس اي عيرس اي ءاهب
00 

 نود ني اَهَل ىبَل# :ىلاعت هلوق أرقت نأ ودعلا ديك عفدو بوركلا جيرفتل تبث اممو
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 لك ةءارق بقع لوقتو «نوسمخو ةئالثو ةئامو فلأ وهو اهددع ردقب 274 © ٌةَنِئاَع هنأ
 : ةئام

 ديك ينع فرصت نأ ةيفنملا رارسألا نم اهلوح امو ةفيرشلا ةيآلا هذه قحب مهللا»

 «هللا اي هدر عيطتسي ال لغاشب ينع هلغشا مهللا ءهرحن يف هديك ْدِدْرَأ مهللا ءهرشو نالف

 )4 © محل بَ ني الو منَلَس روكذملا ددعلا مامت دعب لوقت مث ؛«(تارم ثالث)

 .ةرم ةرشع ةينامثو ةئامنامث

 لك نأ دهشأ» :ةكرابملا ةوعدلا هذه ملاظلا رش عفدل تاققحملا نمو (ةدئاف)

 جْرفف هيف انأ ام ىرت دق ءميركلا كهجو ريغ لطاب نيضرألا رارق ىلإ كشرع نود دوبعم

 . ؟ينع

 :هراركت عم يتآلا تيبلا اذه مهضعب لوق كلذك تباثلا نمو (ةدئاف)

 رمأهتقيلحخ يف موي لكدهل هنإ هللاهب يتأي جرف ىسع

 دايز ىلإ لجرب ءيجف ءدايز دنع ًاسلاج ناك هنأ يبعشلا نع يورملا نمو (ةدئاف)
 :هل تلقف «هليبس ىلخف هوه ام يردن ام ءيشب هيتفش لجرلا كرحف ءهلتق يف كي ام

 ليربج ٌبرو بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإ بر مهللا» تلق :لاق ؟تلق ام

 دايز رش ينع أردا ميظعلا نارقلاو روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا لّرَتُمَو ليفارسإو ليئاكيمو
 .هرش هنيه ءىردف

 طئاح ىلع رمف نجسلا ىلإ هب ةيمأ نب ليعامسإ رفعج وبأ ذخأ امل (ةدئاف)
 .«يتبرك يف ينتدعو («(يتدحو يف يبحاص ايو ١ يتمعن يف يعلو اي) : بوتكم

 ائيش ري ملف رظنف ناكملا كلذ ىلع رمف ؛هليبس يلخ ىتح اهب وعدي لزي ملف

 .ابوتكم

 نم فاخ نمل هنوعو هللا دمحب ةذوعملا هذه عفن تي دقو :ةققحم ةذبوعت

 هنم ىلعأ تنأ مهللا» :لوقتو ةرم [ةحتافلا] أرقت نأ يهو رئاج ناطلس وأ رهاق ملاظ

 هرش ينفكاف هنم يلجوو يفوخ نم مظعأ كيف يئاجرو ءاناطلس هنم زعأو ىوقأو ءانأش
 .«ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو كتوقو كلوحب هرض ىينع عفداو

 . ّس اًدم# او هللاب ىفك اهلثمو (ةرم نيرشعو ىدحإ) هللاب تفس :لوقيو

 نخيلا تتعو» ةبآلا 6ثارتعلا يسكر ًاسمخ ؟74ئزعَي مك زي 1: ©) ترش
 .36 :35 :ناتيآلا ءتالسرملا ةروس (3) .58 :ةيآلا ءمجتلا ةروس (1)

 .108 :ةيآلا ءهط ةروس (4) .58 :ةيآلا ءسي ةروس (2)
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 ٠ 204 0 ادَدَع تينس ٍفْيَكْلا يف مهِناَذاَع لَم اَمْيَرََت» ًاعبس ةيآلا "274 روف َىَحَِ

 ع ل ا ل ا و ا

 طِيَط اًَطَك تك ولَو» *”4بديِدَدْل هل اَّنَأَ لا فو لابي كنذإب الإ ضرألا ىلع
 ةبآلا 984 وانغ ال» 4*7 نمد ٍرْوَعْلا ترم توم َفَح مَع ال» *4قيوَح نم اُضَفنأَل بنقل
 ينفكاو هريخ ينطعأ مهللا ؟”4ىَتفَع الو كرد ْفَنع لو 704 لمذا تأ َكَنإ نكت ال»

 .ناسحإلا ميدق اي كب الإ ةوق الو لوح ال هنإف هرش

 مركلا يذ .دوصقملا دمصلا .دومحملا هلل دمحلا ميحرلا ن نمحرلا هللا مسي

 ؛«ىقاولا ظفاحلاو «ىقابلا زيزعلا تنأ ءدورسملا لضفلاو .ءدودمملا ءاطعلاو ءدوجلاو

 جبأ :ىزتلا :تعتت و امهنيب امو ءامسلاو ضرألاو ؛ءاهبلاو دوجلاو ءءاقبلاو زعلا كل

 عزفي كيلإ .ىلعلا لاثمألاو «ىنسحلا ءامسألا كل ؛ءاهتنا الب رخآلاو ءءادتبا الب لوألا

 لكوت نم ينغتو «ءكيلإ أجل نم ظفحتو ءكراجتسا نم ريجت .دورطملا عجريو دومحملا
 .مولظملا رصنتو «فئاخلا نمؤتو كب زتعا نم زعتو ؛كعاطأ نم دشرتو .كيلع
 . ًاليصأو ةركب ءًاريثك دمحلا كل ؛مورحملا يطعتو

 ةباجإو ءةمحرلا كنم رظتنن .كباب ىلع انمقو «كقاثو ىلع انحبصأ انإ مهللا

 الإ ةليسو كيلإ انعم سيلو ءانيونذ رئابك نمو ءانلامعأ تائيس نم كيلإ انيره ؛ةوعدلا
 بوتأو كرفغتسأ كدمحبو مهللا كناحبس .كيلإ الإ كنم ىجنم الو أجلم ال «تنأ
 . كيلإ

 هلآو ًادمحم صخو :نيلسرملا كئايبنأو «نيبرقملا كتكئالم ىلع لص مهللا
 ءميهاربإ لآو ميهاربإ ىلع تكراب امك هلآ ىلعو هيلع كرابو ؛ميلستلاو ةالصلا لضفأب

 .ديجم ٌديمح كنإ نيحلاصلاو ءادهشلا نع ضراو

 روجو ؛نيركاملا ركم انيفكت نأ مهقوقحو كقحبو .مهئامسأو كئامسأب كلأسأ
 قلقو «نيدصارلا ليحو ؛نيرجافلا يغبو نيدساحلا دسحو .نيدئاكلا ديكو ؛نيرئاجلا

 ”ةقارهلا ىاقنوب ف نيقن ايلا

 5 :ةيآلا ء.صصصقلا ةروس (5) .111 :ةبآلا ىهط ةروس (1)

 .46 :ةيآلا ءدط ةروس (6) .11 :ةيآلا .فهكلا ةروس (2)

 .68 :ةيآلا ءهط ةروس (7) .10 :ةيألا .أبس ةروس (3)

 .77 :ةيآلا ءهط ةروس (8) .159 :ةيآلا ءتارمع لآ ةروس (4)
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 نيتملا كلبحب انْلِسو «نيصرلا كزعب انزعأو ءنيصحلا كنصحب اًنّضح َّمهللا
 ءرماغلا كلضف نم ائيلع ضفأو ءرهاقلا كناطلسب انمحراو ءرتاسلا كفنكب انفنكاو
 يف ءراَّرَصلا ةدرملاو ءراَخّسلاو ةنهكلاو ءراَغّدلاو قاسفلا ديكو رارشألا رش انع عفراو

 ةيفاعلا لوحتو ؛ةمعنلا لاوز نمو قبس دق باتك رش نم مهللا انذعأو ءراهنلاو ليللا

 راجو .؛يهلم نيرقو ءيدرم ىّوه نمو .كلهلا تابجومو ؛ةمقنلا لولحو ةبقاعلا ءوسو
 انرومأ عيمج يف انلكوتو «كيلإ انبره دقف «باذعلا نابجوي داهتجاو بصل نمو ؛يذؤم
 . كيلع

 لك يف وأ اذه انماع يف وأ ءناكم لك يف وأ اذه انناكم يف اندارأ نم مهللا

 انتليل يف وأ .موي لك يف وأ اذه انموي يف وأ رهش لك يف وأ اذه انرهش يف وأ ماع

 نم ةعاس لك يف وأ هذه انتعاس يف وأ ؛مايألاو يلايللا نم اهدعب ةليل لك يف وأ هذه

 ىف وأ هذه انتهج ىف وأ .؛تاقوألا نم تقو لك ىف وأ اذه انتقو ىف وأ «تاعاسلا لك

 وأ ديعب وأ بيرق نم رض وأ هوركم وأ ءوسب كقلخ عيمج نم تاهجلا نم ةهج لك
 مهللا جرحاق «هبلق ىف ءوسب انل فش وأ ةناسل وأ هديب ول وأ ركذ قا كينع وأ رارحأ

 «هئاسل مجعأو +؛هرض انع عفداو ءهركم هب قحاو « ةرش انفكاو هرمأ قحماو هردص هب

 ه١ هل رسحب هئمأو ١ هسفنب هلغشاو هناوعأ قرفو «هناكرأ لزلزو « هائج تغوأَو « هئانب ّبتو

 قرفو .هتفأش لصأتساو (ةهرمع رتباو «ةهرطاخ لغشاو هربأد عطقاو ٠ هتييححاو هظيغب هدرو

 للقاو هدح لفو «هتموثرج ددبو ء؛هرامد لجعو «هتماه عفداو .هتماق مصفقأو «هتملك

 اذلَو الو .هيراوي 0 الو «هيفكي 0 الو جف اا هل عدت الو .هدلو متيأو < هددع

 امب هكلهأو ؛دابلاو رضاحلل ةربع هلعجاو ؛دالبلا ىف هدرشو ؛هيلإ أجلي أجلم الو هوعدي

 َداَسَفْلا ايف اورتكأَف © ٍدلْلا يف اَوَمَط َنْدلا () ٍداوَألا ىذ َنوَعْوَوو داعو دومث هب تكلهأ

 عبتي ًافلظ هل قبت الو '4'0© ِداَسْرِْلأَب كبَر نإ © ِباَدَع آْوَس َكّْيَر َرِهبلَع بصح ©
 ءبئاصلا كمهسب مهللا همراو ءامدق عبتي ًامدق الو ءارفاح عبتي ًارفاح الو ءافلظ

 كلاسملا عيمج يف هلمش دديو «بلاغلا كرهقب هقزمو .بقاثلا كباهشب هقرحاو

 .ةيآ هفلخ نمل هلعجاو «ةيار ًادبأ هل عفرت الو «بهاذملاو

 ىتح «هدي ءوسلاب انيلإ طسبو «هدح انيلع رهشو هديك انل بصن نم رش انفكا مهللا

 هبلق ذخو ءهلجر دعقاو هدعاس رصقاو ءهدي انع مهللا ضبقاو ءًادبأ هوركم انيلإ لصي ال

 رابجو ءموشغ ملاظب هلغشاو .هبلقو هعمس انيلع متخاو ١ ةرصصب سمطاو ( هيبلج نيب نم

 «ةمحرو ةفأرب كئامإو كدابع بولق انيلع فطعا مهللا ءانم هعنميو ءانع هدصي موطق

 هللا ربكأ هللا ربكأ هللا :نيذئاع اهلك ىنسحلا هئامسأبو هب نيعنتمم هللا راوج ىف انحبصأ

 .14 10 :تايآلا ءرجفلا ةروس (1)
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 محرأ تن ثنو نالكتلا كيلعو دهجلا اذهو «ةباجالا كنمو ءاعدلا اذه مهللا

 ىنوعدا «نيقيلا قدصلا كدعوو تدعوو «نيبملا قحلا كلوقو تلق دقو 0

 تاعقلا فلك دل كنإ انتدعو امك انل بجتساف ءاتيرمأ امك كانوعد دقو .مكل بحتسأ

 باب ىلع ءليلذلا دبعلا ماقم اذه يهلإ ءانع ءوسلا فشكتو انءاعد بيجت نأ كلأسأ

 الو نيدورطم الو نيبئاخ ماقملا اذه نم اندرت ال مهللا ؛« ميركلا ترلا «ليلجلا كلملا

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو :تنيتملا ةوقلا اذ اي كتوقو كلوحب نيمورحم

 .؟ملسو ةيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 :يهو تافآلا عيمج عفدل زعلا تاملك ىمست تاملكلا هذهو :زعلا تاملك

 يلو هل نكي ملو 0 0
 ءدمحلا هللو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ءًاريبكت هربكو ٌلْذلا نم

 عش دمحلاو لا ناحبس- : اليضأو ةركب هللا ةتاحبسو: .اريثك هلل دمخلاو ءاربتك ركآ هللا

 .«ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو .هللا الإ هلإ الو

 ضعب طخب كلذ تدحو «لوبقلاو ةزعلا ف ايجمع قرب كلذ ىلع مواد نمو

 .اميلست ملسو هبحصو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .مهب هللا عفن ءاملعلا



 ةعماجلا تاوعدلا باب

 يتلا ةعماجلا ةيعدالاب هللا ىلإ برقتلا :جرفلا باوبأ نمو

 نم اهب رماي وأ اهب وعدي ناك هنأ ْْيَو انيبن نع تءاج
 :اهنم يتلاو هيصوتسي

 .كاوس نمع كلضفب يننغأو ؛كمارح نع كلالحب ينفكا مهللا

 ركمت الو يل ركماو ؛ّئيلع رصنت الو ينرصناو ؛ّيلع نعت الو يْنعأ ٌبر :اهنمو
 ءاراكش كل ينلعجا بر يلع ىغب نم ىلع ينرصناو .ىدهلا يل رسيو يندهاو ' ىلع

 كوت ليفت و : يبدد اهاوأ كيلإ ءاتبخم كل ءاعاوطم كل ءاباعو كل ءًاراكذ كل

 للساو ,يبلق دهاو ءيناسل ددسو ١ يتجح تبثو «يترعد بجأو « يتبوح لسغاو

 .يردص ةميخس

 يكسنو يتالص كل مهللا لوف اهم اكو لوقن يذلاك دمحلا كل مهللا :اهنمو

 ءربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا «يئارت بر كلو يبآم كيلإو يتاممو يايحمو
 هاور) حيرلا هب ءيجت ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا .رمألا تاتشو ردصلا ةسوسوو

 .(يذمرتلا

 ةوق الو لوح اللو غالبلا كيلعو ناعتسملا تناو لَ دمحم كيبن هنم كذاعتسا ام رش

 .هللاب الإ

 .تنأ الإ اهحلاصل يدهي ال قالخألاو لامعألا حلاصل يندها مهللا :اهنمو

 .تنأ الإ اهئيس ينع فرصي ال اهئيس ينع فرصاو

 مهللا ؛ةحلاص يتينالع لعجاو «يتينالع نم اريخ يتريرس لعجا مهللا :اهنمو
 هاور) . لضملا الو لاضلا ريغ دلولاو لاملا نم سانلا يتؤت ام حلاص نم كلأسأ ىنإ

 .(يذمرتلا
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 ظفحاو :؛كتحيصن عبتأو ؛كركذ رثكأو ؛كركش مظعأ يئنلعجا مهللا :اهنمو
 .(يذمرتلا هاور) . كتيصو

 ؛عمدت ال نيعو ؛عشخي ال بلقو «عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا :اهنمو

 رش نمو تلمع ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللأ ءاهل باجتسي ال ٍةوعدو «عبشت ال سفنو
 .لمعأ مل ام

 هرخآو ءًاحالف هطسوأو ءًاحالص هلوأ ءاكرابم ًاموي اذه انموي لعجا مهللا :اهنمو
 لك نمو ءاجرف مه لك نم هللأ اي هيف انل مهللا لعجاو ءرانلا نم ًاقتعو ًاوفعو ًاحاجن

 انفكاو ءةيفاع ِءالب لك نمو ءآرسي ٍرسع لك نمو ءًارتس ةشحاف لك نمو ءًاجرخم قيض
 رئاسلو انيدلاولو انل رفغاو «نيتلزنملا رش انع فرصاو نيرادلا تامهم نم هللأ اي
 .نيملسملا

 ءردقلا ريخو ءاضقلا ريخو ءءاسملا ريخو حابصلا ريخ كلأسن انإ مهللا :اهنمو

 هب ىرج ام رشو ءاسملا رشو حابصلا رش نم هللأ اي كب ذوعنو ءردقلا اهب ىرج ام ريخخو
 لبق ٌةبوتو «قزرلاو رمعلا يف ةكربو «نيدلاو ملعلا يف ًةدايز كلأسن انإ مهللا .ردقلا

 ءطارصلا ىلع ًازاوجو .«توملا دعب ةمحرو ًةرفغمو ءتوملا دنع ًةحارو .؛توملا

 «ناوضرلاو ةعافشلاو ةرفشملاو ةمخرلاو ةنجيلا نم ًارفاو ًايضنو «تانحلا نم ًاصالخو
 .نيمحارلا محرأ اي ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةمالسلاو

 اذ حلصأو «نحملاو ءالبلا عيمج نم انفاعو «نتفلا رش نم انمصعا مهللا :اهنمو

 كقلخ نم دحأل ةعبت انيلع لعجت الو ءدسحلاو دقحلا نم انبولق ٌقنو «نطب امو رهظ ام

 زجعلا نم كب ذوعنو ءنزحلاو مهلا نم كب ذوعن انإ مهللا ءنيمحارلا محرأ اي

 ال ؛لاجرلا رهقو «نيدلا ةبلغ نم كب ذوعنو «لخبلاو نبجلا نم كب ذوعنو «لسكلاو
 ىلإ انلكت الو ءهلك اننأش انل حلصأ ريجتسن كباذع نمو ؛ثيغتسن كتمحرب تنأ الإ هلإ
 .نيع ةفرط كقلخ نم ٍدحأ ىلإ الو انسفنأ

 ءاهالومو اهيلو تنأ ءاهاكز نم ريخ تنأ اهكزو ءاهاوقت يسفن تأ مهللا :اهنمو 3

 نم ةرفغم يل رفغاف تنأ الإ بونذلا رفغي الو ًاريبك ًاريثك ًاملظ يسفن تملظ ينإ مهللا
 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ ينمحراو ؛كدنع

 اهيف يتلا يايند يل حلصأو «يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يل حلصأ مهللا :اهنمو

 ءريخ لك نم يل ةدايز ةايحلا لعجاو .يداعم اهيف يتلا ينرخآ يل حلصأو «يشاعم

 .رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو

 ءًامامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق ائتيرذو انجاوزأ نم انل به انّبر مهللا :اهنمو
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 كيلإ تبت ينإ يتيرذ يل حلصأ بر ؛ءاعدلا عيمس كنإ ةبيط ةيرذ كندل نم يل به ٌبر
 رفغا انبر «يئاعد لبقتو انير يتيرذ نمو ةالصلا ميقم ينلعجا بر ؛نيملسملا نم ينإو

 ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انبر ءباسحلا موقي موي نينمؤمللو يدلاولو يل

 .راثلا باذع انقو

 هلك ينأش يل حلصا «ثيغتسأ كتمحرب ؛تنأ الإ هلِإ ال ءمويق اي يح اي :اهنمو

 .نيع ةفرط يسفن ىلإ ينلكت الو

 نم فأرأو «يغتبا نم رصنأو هَدِبُع نم قحأو نق د رع نخل أ كل :أ مهّللا : اهنمو

 دن ال درفلاو ءكل كيرش ال كلملا تنأ ءىطعأ نم عسوأو ءلئس نم دوجأو ءكلَم
 عاطت .«كملعب الإ ىصعت نلو كنذإب الإ عاطت نل .كهجو الإ كلاه ءيش لكو .كل

 تذخأو سوفنلا نيب تلح ءظيفح ىندأو ءديهش برقأ ءرفغتو ىصعتو ءهركشتف
 :ةينالع كدنع رسلاو ؛ةيضفم كل بولقلاو لاجآلا تخسنو ءراثآلا تبتكو ءىصاونلاب
 قلخلاو ءتيضق ام رمألاو تعرش ام نيدلاو ءتمرح ام مارحلاو تللحأ ام لالحلاو

 هل تقرشأ يذلا كهجو روئب كلأسأ .ميحرلا فوؤرلا هللا تنأ كدبع دبعلاو كقلخ

 «ةادغلا هذه يف ينيقت نأ كيلع نيلئاسلا قحبو .كل وه قح لكبو ؛ضرألاو تاومسلا

 نكرعلا ثارت وهو كلكرت هيلع وه الإ هلِإ ال هللا يبسح .كتردقب رانلا نم ينريجت نأو

 , ميظعلا

 ةذلو «ترملا دعب شيعلا دربو ءءاضقلا دعب ءاضرلا كلأسأ ينإ مهللا :اهنمو

 كب ذوعأو .ةلضم ٍةنتف الو ةرضم ٍءارض ريغ يف كئاقل ىلإ 00 .كهجو 5

 .هرفغت ال ًابنذ وأ ةئيطخ بستكأ وأ «ّىلع ىدتعي وأ يدتعأ وأ مّلظَأ وأ مِلْظَأ نأ

 لالجلا اذ ةداهشلاو بيغلا ملاع «ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا :اهنمو

 تنأ ذلإ هلإ ال نأ دهشأ ينإ :اديهش» كب ىفكو كذهشأو كيلإ دنيعأ ينإف ءماركإلاو

 نأ دهشأو هريدق ءىش لك ىلع كنإو دمحلا كلو كلملا كل .كل كيرش ال كدحو

 فو ال دك ةعاقلا نأ وح ف قرر قع كدعو نأ قيما. قلل ينو كددع | جتني
 ةروعو فعض ىلإ ينلكت يسفن ىلإ ينلكت نإ كنأو ءروبقلا يف نم ثعبت كنأو ءاهيف
 الإ بونذلا رفغي ال هنإ اهلك يبونذ يل رفغاف ؛كتمحرب الإ قثأ ال ينإو ءةئيطخو بنذو
 ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ّيلع بتو «تنأ

 ركش كلأسأو ءدشرلا ىلع ةميزعلاو ءرمألا ىلع تابثلا كلأسأ ينإ مهللا :اهنمو

 ام رش نم كب ذوعأو «ًاميلس ًابلقو «ًاقداص ًاناسل كلأسأو :«كتدايع نسحو :«كتمعن
 .بويغلا مالع تنأ كنإ ؛ملعت امم كرفغتسأو «ملعت ام ريخ نم كلأسأو .ملعت

 بحو تاركنملا كرتو تاريخلا لعفو تابيطلا كلأسأ ينإ مهللا :اهنمو
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 ريغ اهنم كيلإ ينفوتف ءةنتف كقلخب تدرأ اذإو ءينمحرتو يل رفغت نأو «نيكاسملا

 .نوتفم

 ؛يرأثب يل ذخو ءينملظ نم ىلع ينرصناو ءيرصبو يعمسب ينعتم مهللا :اهنمو ا

 . هيف كاقلأ موي يمايأ ريخو :همتاوخ يلمع ريخو «هرخا يرمع ريخ لعجا مهللا

 ىنلعجاو ارو ىنلعجا مهللا ءةيوس ةححو « ةينه ًةشيع كلأسأ ىنإ مهللا :

 ريخ كلأسأ ينإ مهللا ,يرمع عاطقناو ينس ربك دنع يلع فزر عسوأ لعجا مهللا

 ريخخو ةايحلا ريمخو «ساوثلا ريخخو لمعلا ريخو ؛ حاجنلا ريخو ءاعدلا ريخحو «ةلأسملا

 رفغاو «يتالص لبقتو «يتجرد عفراو «يناميإ ققحو :ينيزاوم لّقثو ينتبثو «تامملا
 . نيمأ «ةنجلا نم العلا تاجردلا كلأسأو . ىتائيطخ ل

 . هئطابو هرهاظو «هرخآو ةلوأو .هعماوجو همتاوخو ريخلا حتاوف كلأسأ ينإ مهللا

 . نيمآ «ةنجلا نم العلا تاجردلاو

 ءرهظ ام ريخو نطب ام ريخو «لعفأ ام ريخو «ينآ ام ريخ كلأسأ ينإ مهللا

 .نيمآ ةنجلا نم العلا تاجردلا كلأسأو

 .يحرف نصحتو .يرمأ حلصتو ؛يرزو عضتو «يركذ عفرت نأ كلأسأ ينإ مهللا
 يفو «يحور يفو «يرصب يفو يعمس يف كرابت نأ كلأسأو «يبنذ رفغتو «يبلق رونتو

 يفو يلهأ يفو ؛يلمع يفو يملع يفو .يتامم يفو يايحم يفو «يقلحُت يفو يقلخ
 .نيمآ ةنجلا نم العلا تاجردلا كلأسأو «يتانسح لبقتو ءيترذ

 ءءاضقلا ءوس نمو ءءاقشلا كرد نمو ؛ءالبلا دهج نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 .ءادعألا ةتامشو

 فرص بولقلا فرصم اي مهللا «كنيد ىلع انبولق تبث بولقلا بلقم اي مهللا
 ءانع ضراو انضرأو ءانع فعاو انفاعو ءانمحراو انل رفغا مهللا «كتعاط ىلع انبولق

 .هلك اننأش انل حلصأو رانلا نم انجنو ءةنجلا انلخدأو انم لبقتو

 رثؤت الو انرثآو ءانمرحت الو انطعأو ءانهت الو انمركأو ءانصقنت الو اندز مهللا
 .انع ضراو ءانلع

 يف انتبقاع نسحأ مهللا «كتدابع نسح ىلعو كركشو كركذ ىلع انعأ مهللا

 .ةرخآلا باذعو ايندلا ير نم انرجأو ءاهلك رومألا
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 انغلبت ام كتعاط نمو .كتيصعم نيبو اننيب هب لوحت ام كتيشخ نم انل مسقا مهللا
 انتوقو انراصبأو انعامسأب انعتمو ءايندلا بئاصم انيلع هب نوهت ام نيقيلا نمو «كتنج هب
 نم ىلع انرصناو ءانملظ نم ىلع انرأث لعجاو ءانم ثراولا اهلعجاو ءانتييحأ ام

 الو ءانملع غلبم الو انّمه ربكأ ايندلا لعجت الو ءاننيد يف انتبيصم لعجت الو ءاناداع

 .انمحري الو كفاخي ال نم انبونذب ائيلع طلست

 ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو ؛ كترفغم مئازعو كتمحر تابجوم كلأسأ ينإ مهللا

 .رانلا نم ةاجنلاو ةنجلاب زوفلاو «مثإ لك نم

 الإ ابرك الو ؛هتجرف الإ ًامه الو :هترفغ الإ ًابنذ نيملسملل الو يل عدت ال مهللا
 محرأ اي كتمحرب اهتيضق الإ اضر كل يه ًةجاح الو « هتيضق الإ ًانيد الو «هتسفن

 .نيمحارلا

 لزنم ينلزنأو ءءادعسلا توم ينتمأو ؛ءادعسلا ةايح ينيحأ مهللا :عماج ٌءاعد
 فلس هام ذل اننقت قيهو..«ءادعسلاب لمعلاو ةجردلاو ةينلا ىن يستحلاو :ءادغسلا
 مهللا .«تانثلا هتماجي ال الكوتو :فرشت اهبحطصي ال ةقثوبت:لهج هظلاخب ال املعز
 يف لعجا مهللا .ناعتسملا تنأو ؛ىكتشملا كيلإف «يتيلب عفدو يتوعد لوبقب لجع

 .يرومأ عيمج كتاضرم يفو ؛ءيرورسو يحرف كتعاط

 رفغاو يتاجاح عيمج ضقا ؛يتاينو يرئارس ىلع ًاعلطمو يتالاحب ًاملاع اي مهللا

 اميف يتحماسو «يتانسح عيمج لبقتو «يتالزو يتائيطخ نع زواجتو ؛يتائيسو يبونذ
 يتايح يف يتاجن ليبس يب كلساو «يتاداس ناويد يف ينبتكاو «يتأي اميفو ىضم

 .يتاممو

 ءانتاوعد بجأ فيعضلا محار اي ثيغتسملا ثيغم اي ىعادلا بيجم اي مهللا

 .نيمحارلا محرأ اي انتاجاح ءاضقب لجعو

 ٌبر الإ نيبوركملا ةبرك يلجي الو ءاهترهظأ يبلاطمو اهتيدبأ ينوؤش هذه مهللا
 ؛نوكي ال ىتح نوكي نأ لبق نوكي ام رش انفكا نوكي امب ًاملاع اي مهللا «نيملاعلا

 قطن يناسل اذه ؛لزني ال ىتح لزني نأ لبق لزني ام رش انفكا لزني امب ًاملاع اي مهللا
 محرأ اي ؛ةمهم لك يف ىكتشملا كيلإو دوصقم لك يف ناعتسملا كبو كيلإ ىوكشلاب
 كيلإ «ينكردأ نيكلاهلا كراد ايو «ينثغأ نيثيغتسملا ثايغ ايو ينمحرا نيمحارلا

 حاتف اي يبر اي «كاوس رضلاو سؤبلا فشكل ٌجرأ ملو ءيريس ىهتناو يرمأ تضوف
 نم ينبرقيو «يمنغو يميعن ىلع ينعمجي ام يمه نم ثعبا ثعاب اي مهللا «ريخلاب
 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو يمألا بيبحلا
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 «كتمعن ىلع كركشأف يبونذ يف قراغ .؛كتمعن : يف قراغ ينإ ٌبر اي مهللا

 نأ يداقتعا يف ينظفحاو .هيف نتفأ نأ ينيد يف ينظفحا مهللا «تبنذأ امل كرفغتسأو
 «نيبرقملا ةكئالملا اهب يهابت ةلح ينسكاو هيف نتفأ نأ يبلق يف ينظفحاو .هيف نتفأ
 كاضر يف ٌوَمف فيعض ينإ مهللا «نيطاشلا عيمج نم نيصحلا نصحلا يف ينلعجا مهللا

 .ياضر يهتنم مالسإلا لعجاو ١ يتيص اني ريخلا ىلإ ذدخو ١ يفعض ً

 ىف ىنمدأ نيعطقنملا لصوم اي «نيرئاحلا يداه اي «نيلئاسلا بيبح أي مهللا

 لهأ لخادم ةميظعلا كترضح ىلع ينلخدأو «ةديدج ةفرط لك يف ةديعسلا ةلاحلا

 اباب يل تحتف اذإو ءاجرخم ىقيض ىفو ءاجرف يرمأ نم ىل لعجاو «ةميلسلا بولقلا

 باذدعلا ءوسو «باجحلا ءوس نم ينظفحاو .باوبألا عسوأ نم هلعجاف ملعلا نم

 ةعساو ةرئاد ىلع لعجا مهللا «فاخن امم انجن نيفئاخلا نامأ اي «بابسألاب عاطقنالاو
 خا اب ةيافكلا وجرأ كنم «تايلبلاو تايذألاو ءاوسألا عيجت نم كتياعرو كظفح نم

 طوق ينافك ؛ ير راوج تنأو ءاوسألا نم أ اريجم ينافك «يداه اي ةيادهلا وجرأ كنمو

 فوقولاو ميظعلا نآرقلا ردت, يف ًاثيبم ًاحتف لل معقا مهللا «يظيفح تناو.تايلبلا' نم
 ظفح انئير اي انقزراو ءاهعامسو ةثابآ ةوالت دنع بدألا نسح ىنفزراو قياس ىلع

 انلعجاو «ةبهن باتتجاو هرمأ لاثتما ىلع ةردابملاو «ةيعاد ةباجإو 2( هقح طظفحو هظافلأ

 بر هلل دمحلاو ؛نيعمجأ ةيححضصو هلاو>ديستم انديس ىلع هلا ىلصو ؛«نيمحارلا

 .نيملاعلا

 ىلب :انلقف ؟؟ليئارسإ ينبب رحبلا زواج نيح ىسوم اهب ملكت يتلا تاملكلا كملعأ الأ»

 لوح الو ناعتسملا تنأو ىكتشملا كيلإو دمحلا كل مهللا اولوق» :لاق هللا لوسر اي

 .«ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 . قيقش نم نهتعمس ذنم نهتكرت ام : ىشعألا لاق هّللا ديع نم نهتعمس ذنم نهتكرت

 ىلع كنيعتسنو» تاملكلا ءالؤه ىف دز ناميلس اي :لاقف ىمانم ىف ِتأ ىناتأف

 مهللا» :لوقي وعدي ِهِلَت هللا لوسر ناك :لاق بيهص نع : ةءدواد ءاعد

 ؛«كرذنو هيلإ أجلن هلإ كلبق انل ناك الو «هانعدتبا برب الو ءهانثدحتسا ٍهلإب تسل كنإ

 .«تيلاعتو تكرابت كيف هكرشنف دحأ انقلخ ىلع كناعأ الو
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 ٍلام نم كب ذوعأ ينإ مهللا» : لَك يبنلا دواد ءاعد نم ناك :لاق سابع نبا نعو

 لبق بيشلا برقت ءوسلا ٍةأرما نمو ءالابو يلع نوكي ٍدلو نمو «ةنتف يلع نوكي
 ءاهنفد ةييمع أو نإ ءانذأ ينتعمسنو هانيع ىناعرت عوس راج نم كب ذوعأو «بيشملا

 .«اهعاذأ ةئيس ىأر نإو

 .'2(رهظلا ةمصاق ةماقإلا راد ىف ءوسلا راج» :ِِكي هللا لوسر لاق

 هانيور يذلا لماشلا ميظعلا ءاعدلا اذه جرفلا باوبأ مظعأ نم :رصانلا ءاعد

 روفتمتا ست هع ىلإ نع ان

 هالومايوفعلابيرقايو
 افعضلا ثيغم ايانثغتسا لب

 كرفت ميظيع نسمع نجا ذلق

 عضخت كولملا ككلمزعل

 هدر كتكيسلا هعيشلتحتك عيمألاو

 كنكحلا [ترعمأ اعتق دنكتتو

 ايدك اب لا ودب 0 فرس ان يشكو ال

 ىرولا نم انسم ام ىلإ رظنا
 انزنقو لقو افيعمج لقاكق
 ةدليشو ةدكوتشا اك ين جهيفق كسباو

 نلست ال هكلف نمااي نحتتف

 دنتسن ريقفلاثروغاي كيل
 تاريمصغلا فقفنكل' رعذت ئذلا كنأ

 يجعترتت ال ينغلا ةيانيدعلا كا

 هلضف بابب ىعست يذلا تنأ

 اهيلبلف اذإ يدنيهق يذلا تعتأ

 هيض فيدات ريك يم

 رقحأ دوجولا يف انم سيلو

 هاعد نم لك تيم ايو

 عفرتو ءاشت نم ردق ضفخت

 هكلقعو هلح كيديبو

 يكد اا ولا سر كج علو
 امهحار لاز الو انفقعضب

 :ةذكهو ةدذبع هكون بجعل

 نيم ها رمل م كد يس قل

 دمتعن فيعضلا فهكاي كيلع
 تارسحلا عفدل وجرن يذلا تنأ

 هلين ضيفب ىنهغأ نم مركأ
 انلكز اذ[ وقع يذلا تينأ

 انهيت شت يي تفارو

 ريقتلا [نفت كريحتتع انس ول
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 هريخ نماي ناسحإلاعساواي
 كانت انو ىف تلا زوسماانه
 بيجم ايعيمس اي قاطنلا قاض
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 رسعلا لاح مهللا لدبأو

 ةيلقلا ةانعبلا ىلع انتل اهجاو

 اردهت ةيرده [بءاناوه ربهاو
 كتمقن مهيف مهدارم سكعاو

 كتمصع لبحب براي براي
 انس نع نكت الو انتل يكف

 عمعقفدللةوقانقطأامق

 ميركلا كباب ريغ اندصق امو

 نونظلا كريخ نم تجرامف

 لصوتلاكب براي براي
 عيفرلااننكر تحلأ تؤءااش

 اهتتحسأل: اهيكبج نحت تر انحكت

 ائعرضو انعرز ظفحاو براي
 نيدلادالب اندالي لعججاو

 هك رمقم داليلا نيب اهل لعجاو

 اهزع نوصملا رسلا نم لعجاو

 نوئيو فاقبو داصب لعجاو

 ميركلا كهجو رون هاجب
 هللا الهدد لإ ال .هك حو

 ايييتأل قل اتج هنن انت ةاتعو

 داتوألاو بطقلاردق هاجو

 ابجنلاهاجو رايخألا هاجو

 ريكا دباع لك هاججو

 هرذق تعفر نم لك هاجو
 مكحملا باتكلا ثانننا هاجو

 1ك 2 3 2 ا
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 هريغ ىداني الو ىرولامع
 ناك نيو نكن بدلا تدوم

 بيرق ايعيرس اي ءاودلازع
 د ا

 تيضرهبامهساشدسضرو

 رصنلا حيرب انددماو :مكسلاو

 هبلط نم ىلع رشلا ىذأ رصقاو

 ارهظلا مصقيو مهلبح مصفي
 كتردق نوزجعي ا المهنإف
 كترصن زعبو انمصتعادق

 ايفل ةىا ري اسير
 عمعفنلل ةليح انعطتساالو

 ميمعلا كلضف ريغ انوجر امو

 وجت كمر كين تمل
 عيتفملا اننصح تنأ براي

 ايقينيكتا اذوب ا فتاح را ذأ

 انعمج رفوو انراجت ظفحاو
 نيكسملاو جاتحملا ةحارو
 لك 107 8 ا ا بو

 اهررخ لييجلا عملا نم لعجر
 نوكي اهئارو نم باجح فلأ

 ههيتاتلا دك ا يسحر
 هابر ايقلخهخلاريخ هاجو

 ايلوألا كاعد هب ام هاججو
 دارفألاو سرجلا لاح هاجو

 ابقنلاهاجو لادبألا هاجو

 ركاشو ديماح لك هاجو
 هركذ ترشن وأ ترتس نممه

 مظعملا مظعألا مسالا هاجو

 ارقح ءافعض كيدي نيب
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 اعد نم ءاعد كانوعد دقو

 لضفلا ضحمبي انءاعد ليقاف

 ميركلاةنمانيلع نشماو

 كتمحرميحرايانيلع رشناو
 لاومفالا نيشاكس يف اوفتلا دعو
 5522 0 نسجل فودان
 ةيلححسملا انقفارعأ انهن نها

 لمعو ملع نيبامانل عمجاو
 اذعسلا جهن ٌبرايانل جهناو

 احلص ءالضف انينب لعجأو
 لهألا لاح مهللا حلصأو
 انيبملا كحتف حتفاو براي

 هبزح رصناو لوطلا اذ اي هرصتاو

 يدمحملا اننيد رصناو براي
 املعلا ظفحب ترايهظفحاو

 انينذ رفغاو فكاو فاعو فعاو

 راتخملا ىلع ٌبر اي لضصو

 كم اب ىنفعت ىبحلا كتالص

 ئكلعو ءاروكللا لآل يبلع حت
 هكلمجحب يذلا هللدمحلاو

 ةعماجلا تاوعدلا باب

 ننس ني يعل [دعيرعك اي
 لدعلا باسح يكشلا وف لوح 3

 ميكحلاةفطع انيلع فطعاو

 لايعفألا جتابس ىفءاسسل رعجكاو
 انك بيستعحالاو ءارغلا ةتسلاب

 ةفرعملا مامت اكتهفرسغاو ِك ِ د

 انذهشلامتخ ٌبرايانل متحخاو

 احصن نيلماع ءاملعو

 لمشلاعمج مهللارّشيو

 هبلق هنع كيضري امي ًالماو

 انهت ييكلا ىلإ ه رون رانم عفراو

 هردق عافتراب قيلي امك

 الت مهل نمو تعبنا !:ةحن اه يسأ

 هدصق مامت دصقلا وذ غلبي

 نمو ءاهمامت ةمعنلا نم كلأسأ ينإ مهللا :يعافرلا مامإلل عماج ءاعد

 نمو «هدغرأ شيعلا نمو ؛اهلوصح ةيفاعلا نمو ءاهلومش ةمحرلا نمو .اهماود ةمصعلا

 فطللا نمو ؛هبذعأ لضفلا نمو ؛همعأ ماعنإلا نمو ءهمتأ ناسحإلا نمو .هدعسأ رمعلا
 . هعفنأ

 ءانلامآ ةدايزلاب ققحو ءانلاجآ ةداعسلاب متخا مهللا .انيلع نكت الو انل نك مهللا

 كوفع لاجس ببصاو ءانلآمو انريصم كتمحر ىلإ لعجاو ءانلاصأو انودغ ةيفاعلاب نرقاو
 .انداهتجا كئيد يفو ءانداز ىوقتلا لعجاو انبويع حالصإب انيلع َنُمو ءانبونذ ىلع
 انذعأو ةماقتسالا جهن ىلع انتبث مهللا .انداعم كناوضر ىلإو اندامتعاو انلكوت كيلعو

 ةشيع انقزراو «رازوألا لقث انع ففخ مهللا .ةمايقلا موي ةمادنلا تابجوم نم ايندلا يف

 انناوخإو انتاهمأو انئابآ باقرو انباقر قتعأو ءرارشألا رش انع فرصاو انفكاو ؛راربألا

 .هللا اي هللا اي هللا اي رابج اي ميلح اي راتس اي ميرك اي رافغ اي زيزع اي ءرانلا نم
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 الو «هبانتجا ينقزراو ًالطاب لطابلا ينرأو .هعابتا ينقزراو ًاقح قحلا ينرأ مهللا

 ؛«نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ايندلا بلط يف تومأ نأ نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو « نيعمجأ هبحصو هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 انلعجا مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ًاضيأ يعافرلا مامإلل عماج ءاعد
 نم مهرئارس ىلع تمقأو ءدويقلا ظالغ ةبقارملا نم مهحراوج ىلع تبكر نمم
 مهسوؤر اوسكنف .دوعقلاو مايقلا عم بيقرلا رشن مهيلع مجهف دوهشلا قئاقد ةدهاشملا

 مهتيطعأف ءدودخلا معاون كباب ىلع مهلذ طرفل اوشرفو .كتمحرب ءايحلاو لجخلا عم
 .ملسو دوجلاو مركلا لهأ هلآ ىلعو دمحم ىلع لص .دوصقملا ةياغ كتمحرب

 «ةبقارملا ماودو ةمرحلا ظفحو «ةمدخلا ماودو ةبحصلا لوط كنم انقزرا مهللا

 «لكوتلا ةقيقحو .نانجلا قدصو «ةرفغملا ةذلو «ةاجانملا ةوالحو .ءةعاطلا رشنو

 نسحو .لمألا غولبو ؛للزلا بنجتو «ءلضفلا داقتعاو ءدهعلا ءافوو ءدولا ءافصو

 .ملسو لفأو مجن علط ام هلآ ىلعو دمحم ىلع لص «لمعلا حالصب ةمتاخلا

 كشلا ةوطس عطقو :؛نيقاتشملا نم مدلا يراجم يف هتبحم ىرجأ نم اي مهللا

 نيلسرملا نم مزعلا يلوأ مزع كلأسنو ؛نيقيدصلا ناويد يف مهللا انتبثأ .نيقيلا نسحب
 نم الإ نوئب الو لام عفني ال موي ءانغلاب زوفنو «ةسناؤملا فئاطلب اننطاوب حلصت ىتح
 لالضلاو عدبلا نم انذعأو .ميسجلا عرولا بابلج مهللا انسبلأو ءميلس بلقب هللا ىتأ

 .ملسو ميقتسملا كطارص ىلإ يداهلا دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص .ميلألا

 ءرافغتسالاو اياطخلا نع عالقإلاو راذتعالاو ةجاحلا قدصب كلأسن انإ مهللا

 ناطلسب رارسألا ُلَقُم كيلإ ترظنو راسكنالاب انبولق كتءاجف لاؤسلاب مهللا انترمأ
 .رايغألا ةطلاخمو رارصإلا انبنجو ءرادتقالا فطلب انراسكنا لذ مهللا ربجأف ءراقتفالا

 لص ءراصبألاو بولقلا بلقم اي ءرافغ اي زيزع اي رابج اي ليلج اي راتس اي ميلح اي
 .ملسو راربألا ماركلا هلآ ىلعو دمحم ىلع

 ريفزلا ةحنجأ ىلع مهعفرو «قابسلاو بجنلا ىلع هءايلوأ لمح نم اي مهللا
 بحس مهممل ىلع لطهأو ؛قالخألا نسحو ةبهرلا طاسب ىلع مهسلجأو «قايتشالاو
 نع فشكو «قارشإلا دنع سمشلا قربك «مهبولق يف ةفرعملا راونأ عشعشو «قامألا

 ومسو مزعلا لاصتاو بولقلا ديرفتب هيدي نيب مهسلجأو ءملظلا رئاس بجخ ءمهنويع
 .ملسو ممألا تاداس هلآ ىلعو دمحم ىلع لص ؛ممهلا

 كيلإ راقتفالاب اننغأو «كنع اندعابي ام انيلع لغو ؛كيلإ انبرقي ام صخرأ مهللا
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 .نيعتسن كبو كيلع لكوتن انلعجاو كتدارإب انلامعأ صلخأو كنع ءائغتسالاب انرقفت الو

 تلق نمبو .ةمرحلا لهأ ةمرحبو «لحملا باحصأ لحميو هاجلا لهأ هاجب مهللا
 رسيو هردص تحرش امك ةيادهلاب انرودص مهللا حرشا .9©204 كرد كل َيَنَم ّرلأ» هل
 الو .كيصاعم نيبو اننيب هب لوحت ام كتعاط نم انل رسي هرمأ ترسي امك انرومأ
 .ريدق ءيش لك ىلع نإ «ةرتفلاو ةلهملاو ةلفغلاب انذخاؤت

 .كبرق ميسنب انحاورأ حورو .كاوس نمع انبولق رهطو كركذب انتنسلا قلطأ مهللا

 انرودص ًالماو كملعب انسفنأ فلأو دابعلل ريخلا ةينب انراوطأو كتيحمب انرارسأ ًالماو

 ىلع لص .ردكلا عديو افص ام ذخأي نمم انلعجاو كبانج ىلإ انتيلك زيحو كميظعتب
 .ملسو رشبلا ريخ هلآ ىلعو دمحم

 هل نوكتل ًاليفك كب ىضريو اهيلع ركشيو ةيفاعلا ردق فرعي نمم انلعجا مهللا
 تكرابت ؛ميركلا كهجو ىلإ رظنلا ةذل انقزراو ؛كتمظع ميظعتل انقفوو «ًاليكو
 ًادمحم نأو «؛كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال ماركإلاو لالجلا اذ اي ؛تيلاعتو

 .كلوسرو كدبع

 انقزرت نأ كئامسأ ةينادرفو ؛كتافص ةينادحوو «كتاذ ةيدحأب كلأسن انإ مهللا

 اندوهش كيف عيشي ىتح .«كلامك نم ةطشنو «كلامج نم ةطسبو .«كلالج نم ةوطس

 قفأ رّونو «كتفرعم رون اننوك سمش يف علطأو ءاندوهشمو اندوهش ىلع علطنو اندوجوو
 .كلعف يف انلاعفأ كلهتساو .ءكتبحم موجنب ائتنيز ءامس نّيزو ؛كتمكح رونب اننويع
 لك يف ًاديبع كل انلعجاو «كتدارإ يف انتدارإ صخشأو .«كلوط يف انريصقت قرغتساو

 الو ًامالم اهيف ىشخن ال كتيبوبرب نيلوغشم ؛كتيهولأل نيغرفتم كتيدوبعب نيمئاق ماقم
 لزني امل انل لعجاو ءءاضقلا نم لزني اميف انب فطلأو مهللا انضرأو ًامارغ كيلع عدن
 انمارم كيف مهللا ححص .ًاضعيو ًالك كتبحم يف اننفأو ًاضرأ كئامس نم ةمحرلا نم
 .انمامأو انفلخ ام رشلا نم بهذأو ءانمامتها كريغ يف لعجت الو

 لص ءرئامضلا يف رطخي وه الإ سيل نم اي رئارسلا هذه نونكمب كلأسن انإ مهللا
 كيبنو مركملا كييبح .تاداعسلا ةرئاد بطقو تادارملا دارمو تاداسلا ديس دمحم ىلع

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو يبرعلا لوسرلاو يمألا يبنلا مظعملا

 .ءاهبلا ءاببو «فورحلا أدبم يه يتلا ةطقنلابو فوطعملا فلألاب كلأسن انإ مهللا

 لاديو .فوشخشلا ءاخيو .ملحلا ءاحبو .؛لالجلا ميجبو «سوبثلا ءاثبو «قيقدتلا ءاتبو

 .1 :ةيآلا ءحرشلا ةروس (1)
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 ءركشلا نيشبو .ءانسلا نيسبو ءءاكزلا يازبو ءةمحرلا ءاربو ءركذلا لاذبو «ةيموميدلا

 نيغبو «ةيانعلا نيعبو ءروهظلا ءاظبو .لوطلا ءاطبو ءريمضلا داضبو ءريصلا داصيو

 ءكلملا ميمبو ءفطللا مالبو ءةيافكلا فاكبو ءرهقلا فاقبو «ةينادرفلا ءافيو «ىنغلا

 تنأ الإ هَلِإ ال فلأ مالبو «نيقيلا ءايبو ءةيالولا واوبو ءةيادهلا ءاهبو ءرونلا نونيو

 طسابلا «ءكدمح قلخلا يف يشافلا .كلوسرو كدبع ادمحم نأ كل :كيرش آل كدحو

 هد تالمتا ةفكرحأو ككلمو ٍكناطلس يف عزانت الو .كمكح يف داضت ال ؛كدي دوجلاب
 اما ىَتلا لع ]ع َنْلَصي ُهََحِبلَبم َهَللأ نإ » 0 لل ا ل ل

 لآو دمحم ىلع لص مهلا كناحبس .9©204 اًمِيِلَس ْامَلَسَو ِهْئَلَع ْاَلَص ْأُيَماَء يل

 د هني 69 ةعسلا نع لتي: © كدت 2 دقي بياديي نعش لسور: ةتيسم
 .©04 0 تريلعلا

 .182 180 :تايآلا ؛تافاصلا ةروس (2) .56 :ةيآلا «بازحألا ةروس (8)
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 :ناميإلا ءاعد

 ميِحّرلا ٍنمْحّرلا هللا مشي
 ْ ناو 1 و هللا الإ هلإ ال

 .ناكم لك يف دوبعملا هللا الإ هلإ ال

 .ناسل لكب روكذملا هللا الإ هلإ ال

 تاما ا قوارسلا هللا لإ كل ذي

 .نأش يف وه موي لك هللا الإ هلإ ال

 ميدق اي «ناطيشلا ةنتف نمو ناميإلا لاوز نم نامألا نامألا هللا الإ هلإ ال

 0 ا
 انديس ىلع هللا ىلصو .«نيمحارلا ريخ تنأو انمحراو انل رفغا رافغ اي روفغ اي ءنمحر

 .ملسو ةيححص و هلا محم

 :ميظع وهو ليلجلا مسالا ءاعد

 ميِحّرلا ٍِنْمْحّرلا هللا مْسِب ظ
 .رابجلا ليلجلا هللا الإ هلإ ال

 :راهقلا دحاولا هللا الإ هلإ آل

 .راتسلا علطملا هللا الإ هلإ ال

 .راهنلاو ليللا قلاخ هللا الإ هلإ ال
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 ا

 :نودياخ هل: ينفر داو" اهلإ هل كليرك الا ةدحو هنآ ةلا هلإ هل

 :نردماس ه8: وفتو ادعاوت ايلاش فيزشكال وهو هناا هل[ هلك

 تاولصو: عوق اي يح اان هلا لوسو محال كيرش الو ةدعوبهلا ةلإ هلإ ذل
 «يل رفغا مهللا ,قلاخ بر كنأ دهشأ ؛نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم هقلخ ريخ ىلع هللا

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب هللا اي هللا اي هللا اي

 لاق امك :ىوقتلا ةملك يه .هللا الإ هلإ ال جرفلا باوبأ لوأ :هللا الإ هلإ ال
 اذه ةاجنو كرشلا نم ةءاربو «قحلا ةوعدو قحلا ةداهشو .صالخإلا ةملك ىهو هَ رمع

 0 ل قلو لا تلح رش اكن اب انكر ولشلا فلس ايلعأل ريعألا

 نم تليق ني اَنَْسرَأ اَمَو9 :ىلاعت لاق امك ؛بتكلا تلزنأو لسرلا تلسرأ اهلجألو
 ةكيلمْلا ٌلرِي# :ىلاعت لاقو .2284'2 © نودع انآ اَِّإ هلا آل ْوَتَأ هَْلِإ نيف اَّلِإ لوُسَت
 وحنو 0403 نوعَنَم ان آلِ هلا آل ْمَنَأ أكرِذَنَأ نأ وداع ْنِب ُهآَنِي نم لع ءوِرَمَأ ْنِم حورلأب
 .تايالا هذه

 مهفّرع نأ نم مظعأ ةمعن دابعلا نم دبع ىلع هللا معنأ ام :ةنييع نبا لاق اذهلو

 .؟هللا الإ هلإ ال

 راد تدعأ اهلجألو ءايندلا لهأل درابلا ءاملاك ةنجلا لهأل هللا الإ هلإ ال نإو
 .داهجلاب لسرلا ترمأ ايلجالو «باقعلا رادو باوثلا

 حاتفمو ةنجلا حاتفم يهو ءرده همدو هلامف اهابأ نمو همدو هلام مصع اهاق نمف

 . ًاحافك ىسوم هللا ملك اهبو لسرلا ةوعد

 هللا الإ هلإ ال» :لاق هي يبنلا نع يراصنألا ضايع نع هريغو رازبلا دنسم يفو
 اهب هلخدأ اقداص اهلاق نم ةملك يهو «ناكم هللا نم اهلو «ةميرك هللا ىلع قح ةملك

 . (ةنجلا

 لخد همالك رخآ تناك نموا :ةفيعض هوجو نم اعوفرم ءاجو نسحلا لاقو

 . 1ةنجلا

 .2 :ةيآلا ءلحنلا ةروس (3) .56 :ةيآلا .تايراذلا ةروس 1(4)

 .25 :ةيألا «ءايبنألا ةروس (2)
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 هللا الإ هلإ ال نأ دهسا لوقت ًانذؤم نكي 5 يبنلا عمسو 0

 .(ملسم هجرخأ) .ةرانلا نم جرخ» :لاقف

 : اهو تماصلا نب ةدابعو سوأ نب دادش نع ؛دنسملا» يف ينور :ةرفغملا بجوت

 انيديأ انعفرف «هللا الإ هلإ ال :اولوقو مكيديأ اوعفرا» :اموي هباحصأل لاق ِِي يبنلا نأ
 .ةملكلا هذهب ينتثعب مهللا هلل دمحلا) :لاق مث هدي َدلِكَع هللا لوسر عضو مث ؛ةعاس

 دق هللا نإف اورشبأ» :لاق مث ء'داعيملا فلخت ال كنإو «ةنجلا اهب ينتدعوو اهب ينترمأو

 .؟مكل رفغ

 نم ينبرقي لمعب ينملك هللا لوسر اي تلق :رذ وبأ لاق :تانسحلا نسحأ

 تلق «اهلاثمأ رشعب اهنإف ةئسح لمعاف ةئيس تلمع اذإ» :لاق ءراثلا نم يندعابيو ةنجلا

 .«تانسحلا نسحأ يه» :لاق ؟تانسحلا نم هللا الإ هلإ ل شال )اي

 تل ل تلا الإ هلإ ال اق

 00 و

 . ائيش هللا

 د و يبنلا نأ «دنسملا» ىفو :بلقلا يف ناميألا نم سر ام :ندحت

 هللا الإ هلِإ ال :اولوق» لاف ابا حا اولاق «مكناميإ اودّدج» :هباحصأل

 .«نهب تحجر ضرألاو تاومسلاب تنزو ولف ؛نزولا يف يف ءيش اهلدعي ال يهو

 ءاَْو ورمع نب هللا دبع نع «دنسملا» يفر :ضرألاو تاومسلاب تت

 عبسلا تاومسلا نإف ء هللا 0 ا ديا يا

 تيري لاق ف سم أو 0 ل ل

 نك تواير لاف هللا الإ هلإ ال : لق يونعاب :لاق هب كوعدأو كركدا اعيش كلغ

 دير اهنا وجاب كفا الإ هلإ ال :لاق شا الإ هلِإ ال لق :لاق ادع ةرترمو كداب

 نيضرألاو يريغ نهرماعو عيسلا تاومسلا نأ ول ىسوم اي :لاق هب ينصخت ًائيش

 فشلا الإ هلِإ ال نهب تلامل ةفك يف هللا الإ هلإ الو ةفك يف عبسلا

 .ةقاطبلاو تالجسلا ثيدح يف امك بونذلا فئاحصب حج رت كلذكو

 نع ورمع نب هللا نع قيدحا قدما افقي يذمرتلاو يئاسنلاو دمحأ جرخأ دقو

 ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم الجر صلختسي هللا نإ» :لاق هنأ قي يبنلا
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 نم ركنتأ :لوقي مث ءرصبلا دم لثم اهنم لجس لك ءًالجس نيعستو ةعست هيلع رشنيف
 ال :لوقيف ؟رذع كلفأ :لوقيف ءّبر اي ال :لوقيف ؟نوظفاحلا يتبتك كتملظأ ؟ًائيش اذه
 اهيف ةقاطب جرخيف : ميلا كيل ملط ذل هنإو تح ادن تلا نإ ىلب :لوقيف بر اي

 عم ةقاطبلا هذه ام بر اي :لوقيف هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 . ملظت ال كنإ :لوقيف ؟تالجسلا هذه

 تلقثو تالجسلا تشاطف :لاق ؛ةفك يف ةقاطبلاو ةفك يف تالجسلا عضوتف :لاق

 ْ .«ءيش هللا مسا عم لقي الف ةقاطبلا

 يفو : لج رع هللا ىلإ لصت ىتح بجحلا قرخت يتلا يهو :بجحلا قرخت

 هللا نود اهل سيل هللا الإ هلإ ال» :لاق لو يبنلا نع ورمع نب للا دبع نع يذمرتا

 الإ سلخ هلا لإ لإ هل دع لاق اننا ق4 ىلا قع هريرغا نأ نع اهيا دو
 . «رئابكلا تبنتجا ام ضرعلا ىلإ يضفت ىتح ءامسلا باوبأ هل تحتف

 د راض يعطل ا ا ل

 .«لِجو

 :ركذلا لضفأ يهو ةفرع ءاعد يف كلذ درو امك :نوييبنلا هلاق ام لضفأ

 .هللا الإ هَلِإ ال ركذلا لضفأ» عوفرملا رباج ثيدح يف ءاج امك

 .اهن. الإ المع هللا لقي ال هللا الإ هلإ أل هبا ىلإ ةملك بحا# 7 نسابع نيا نغو

 ازرح نوكتو باقرلا قتع لدعتو .ًافيعضت رثكأو لامعألا لضفأ
 دل :لاق نم» فو يبنلا نع هند ةريره يبأ نع «نيحيحصلا) يف امك :ناطيشلا نم

 موي يف ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلِإ

 ملو «ةئيس ةئام هنع ىيحمو ؛ةنسح ةئام هل بتكو «باقر رشع لدع هل تناك ةرم ةئام

 .«كلذ نم رثكأ ,امع ٌدحأ الإ هب ءاج امم لضفأ دحأ تأي

 تارم رشع اهلاق نم# : كك يبنلا نع هيو يراصنألا يونا نا 7

 . ليعامسإ دلو نم سفنأ ةعيرأ ىقتعأ نمك ناك
 .يمن# اهيف دازو قوسلا لخد اذإ اهلاق نم» :اعوفرم رمع نبا نع يذمرتلا يفو
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 . «(ةنجلا ىف تيب هل ىنيياا ةياور ىفو . اةجرد فلأ فلأ هّلل | هعفرو ةئريس

 لوهو ربقلا ةشحو نم نامأ اهنأ :اهلئاضف نمو :ريبقلا ةشحو نم نامأ

 هللا الإ هلإ ال لهأ ىلع سيلا :لاق لب يبنلا نع هريغو «دنسملا» يف امك ءرشحلا
 نوشفتي اوماف دق هللا الإ هلإ آل لهأي ينأكو ءمهروشن يف الو مهروبق يفش ةشحو
 .«نزحلا انع بهذأ يذلا هلل دمحلا نولوقيو مهسوؤر نع بارتلا

 0 0 ل ل ا ا _
 تغرفتساو ىنغلا هل تبلجتساو ءربقلا ةشثحو نم ًاسنأو ءربقلا باذع نم ًانامأ هل تناك
 . «ةنجلا باب هل

 نأ ينغلب :يبرع نب رضنلا لاق :مهروبق نم اوماق اذإ نيدشمؤملا راعش

 ًاثيدح يناربطلا جرخأ دقو ءهللا الإ هلِإ ال مهراعش ناك مهروبق نم اوماق اذإ سانلا
 كنا لإ هدلإ هل: ظارشلا ىلع همآلا هذه راعتك نأ" - ًاعوفاوف

 :هللا الإ هلإ ال دئاوف رصتخم

 ناحبألا يدفيسس هجين 1 لا 1 ا 6 ل لا
 هلا ل ةكتتححسنبس ب تحل 37 فو سا !ةنسيتبحتا روك
 :ةانتعا اهكتتج تتنك يهتف هالحخأ ام اهراركت
 هللا الإ 1 جمب هالوصم دم كسحصئتلا نحت

 را يوجب | يتحتم دتلا » نعحجع زاصيسأل نجحت اتقاتتتا قيشتو

 هللا الإ تتتبجكجلا ال راكذألا ال ضلفأ نإ

 لتتم تت 3 كس نيستا ديحوتلا ىلئعم تعمج

 نال[ ةتجحجتجلتتجسسل | تيب صوتا [تينيحج [ نرحتق
 هن رجتتا نا انج تت حححبا# كالا كل . تك + كح كاش

 انا ةطتتنطسلطيبوبببسلا 37 ٠ قيتع ودا ووش سلا يحد
 نووي صخص37سخلاا كيدعرد يحب نصب جه عملا تا ص مع حش

 كانا | ةيجج7تب تحسس 2 0 ني ل كلل 2-0 ل
 ةيانحك رحشتا نيك انحييصححكححل ةايبيوحشتلاو زوصحعتللا اييسهتسح

 لاا ةيويييه تبل 6# ةقانفألا يمك نحب: نحت

 .2 ةيآلا ءديدحلا ةروس (10)
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 0 لانتاهب

 ودرمقسلل اهيف

 0 اةملك _ يه
 رود صل ل ا فش ىه

 نر يب تاس بوبا
 : اةمعنلا ىه

 تانترألا بقاع اريهطتف دج
 تافآلا 0 مكيجنت

 رارقإلااهتراقبي

 راونأنمانابح نم
 هللادنع قلشلاربح

 هللا ل سد يتتحت ايكتحهتك

 هللا الإ هّلِإ ال دئاوف نمو

0 

 تانسهحلاومئتئاهب

 هللا ا تب ببي ع

 هللا الإ ةسسسس | ذأ

 قاوحبحي ىلع روت يعط

 هللا الإ عدت. دشتح د اي

 نينجا ماقملايه
 هللا الإ 1 ا كل ال

 هللا الإ ةييشششئ سس لستلا د

 هلال حنت يسيل »
 هةاجلاو زعل بحاص

 .قزرلا باوبأ نم باب نيعستو ةعسن حتفت اهنأ
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 ءنزحلا بهذتو مهلا ليزتو ردصلا حرشت «نآرقلا ةوالت جرفلا باوبأ مظعأ نم

 هاجانف هبيبح عم سلج اذإ كلذ لك ىسني هنإف «هبرك دتشاو هنزح مظع امهم ناسنإلا نأل
 اذكهو .همومه لك ىسني هنإ .ثيدحلا كلذ نم هدنع ىلغأ الو ىلحأ الف ءهملكو

 هلقعب ذخأتو هبلق ىلع طبرتو ءةحرفو ةعتم كلذ يف دجي هنإف نآرقلا أرق اذإ بوركملا
 . هبلو

 اي :ليق «ءاملا هباصأ اذإ ديدحلا أدصي امك أدصت بولقلا هذه نإ» :ِهتكَت لاق اذهل
 يف يقهيبلا هاور) ؛«نآرقلا ةوالتو توملا ركذ ةرثك» :لاف ؟اهؤالج امو هللا لوسر
 .(«ناميإلا بعشاا

 نآرقلا اذه نإ ءمتعطتسا ام هتبدأم اولبقاف هللا ةبدأم نآرقلا اذه نإ» :ِخنِك لاقو

 غيزي ال «هعبتأ نمل ةاجنو هب كسمت نمل ةمصع « عفانلا ءافشلاو نييبملا رونلاو هللا لبح

 هللا نإف هولتا .درلا ةرثك ىلع قلخي الو هيئاجع يضقنت الو ( مّوُفيف جوعي الو « بتعتسيف

 فلأ نكلو ءفرح منلا لوقأ ل يفإ امأ «تانسح رشع فرح لك ةوالت ىلع مكرجأي

 .«فرح ميمو فرح مالو فرح

 : ليي هللا لوسر لاق :لاق هنأ هيو ريشب نب نامعنلا ثيدح نم يقهيبلا جربخأو
 .؛ناقتإلا» ىف اذك ؛«نآرقلا ةءارق ىتمأ ةدابع لضفأ»

 :ِي هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ اَنَو ةشئاع نع ينطقرادلاو يناربطلا جرخأو

 ريغ يف نآرقلا ةءارقو «ةالصلا ريغ يف نآرقلا ةءارق نم لضفأ ةالصلا يف نآرقلا ةءارقا

 نم لضفأ ةقدصلاو ؛ةقدصلا نم لضفأ ريبكتلاو «حيبستلاو ريبكتلا نم لضفأ ةالصلا
 .«رانلا نم ةنج مايصلاو ءمايصلا

 ًاضوتو كوستف ليللا نم دبعلا ماق اذإ» :لاق هنأ هيَ باطخلا نب رمع نع يورو
 تبط دقف لتا لتا :كلملا لوقيو هيف ىلع هاف كلملا عضو ءأرقو رّبكف ةالصلل ماق مث
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 ءعوضوم ريخو ةنجلا زونك نم زنك ةالصلا عم نآرقلا ةءارق نإو الأ ءكل باطو

 .«متعطتسا ام هنم اورثكتساف

 .«هباحصأل ًاعيفش ةمايقلا موي يتأي هنإف نآرقلا

 ةالصلاب مكلزانم اورون» :لاق هنأ لي يبنلا نع هبط سنأ نع يقهيبلا جرخأو

 .«نآرقلا ةءارقو

 لك» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع بدنج نب ةرمس نع يقهيبلا جرخأو

 .؟ةورجهت كلف .نآرقلا هّلنا ةبدأمو ؛ هتيدأم ىؤت نأ بحي بذؤم

 نيلغتشملل #8 هللا هلعج امم مركأو مظعأ كانه لهو :ايازهو صئاصخ
 ؟نآرقلاب

 : يتأي ام لضفلا نم مهل نإ

 .هتصاخو هللا لهأ مهف 1

 .ةرربلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملاو - 2

 .نمآ وهف هلخد نمف ىلاعت هللا ةبدأم نآرقلاو 3

 .هلهأ ىلع عستيو ةكئالملا هرضحت نآرقلا هيف أرقي يذلا تيبلاو - 4

 .ءامسلا لهأل ءيضي نآرقلا هيف أرقي يذلا تيبلاو 5

 .ريثكلا ريخلا اهيف نآرقلا ةءارقو - 6

 .ءىراقلا بيطت نآرقلا ةوالتو 7

 .هيدلاوو ءىراقلا عفنت ميركلا نآرقلا ةوالتو 9

 . ةمايقلا موي ربكألا عزفلا هلوهي ال ءىراقلاو 0

 .هلهأل عفشي نآرقلاو - 1

 .كسملاب عوضتتو بيطلاب نيعماسلا حفنت ميركلا نآرقلا ةوالتو 3
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 روسلاو تايآلا ضعي صئاصخ لصفلا اذه يف ركذنس

 هللا لوسر نع ٌيورم اهضعب صئاصخلا هذهو «ةينآرقلا
 ءماركلا هباحصأ نع ٌّيورم اهضعبو ءمالسلاو ةالصلا هيلع
 نيحلاصلا ةيعدأو فلسلا راثأ نم وه امنإ اهضعيو

 مهيلإ بوسنم هلك اذه .مهتادهاجمو مهلامعأ ةصالخو

 امنإ ةيلوؤسمو ةعبت كلذ يف مهيلع سيلو «مهنع يورمو

 ال ماقم وهو ني مظعألا عرشملا ىلإ لوقلا ةبسن يف يه
 ؛هجرخمب ًافراع هلوق نم ًاقثاو ناك نم الإ هيلع رساجتي
 .هللا دودحل ًايدعتم ًايذاك ناك الإو

 ةلمسبلا 1

 .(ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ةلمسبلا جرفلا باوبأ مظعأ نم

 نم ةيبوبر ةعلخو .ةيادهلا زنك نم ةيسدق ةملك ةلمسبلا :ةفرعملا لهأ ضعب لاق

 دنع ةيأ يهو «ةيانجلا لهأل ةصاخ ةمحرو «ةيانعلا لهأل ةبيرق ةلصوو «ةيالولا علخ

 ةدرفنم يأ  ةذف ةيآ اهنأ ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ دنعو .ةروس لك سأر نم يعفاشلا

 ةروس يف ةمات ةيآب تسيلو : كتكوت نويت تارقلا اهياادم عووسلا' قير نضل ةعيلوتا نع
 .اهنم ءزج لب لمنلا

 ضئاحلاو بنجلا نوكي ال نأ «نآرقلا ىف ةمات ةيآب تسيل اهنأ ىف ةمكحلا :اولاق
 يف نآرقلا يف اعمتجي مل نيتداهشلاك نا يذ رمأ لك دنع اي ءاسفتلاو

 .هرمع متخ دنع امهب ملكتلا هنكمي الف هوحنو بنجلا رضتحي امبر هنأل .عضوم
 .راثآلاو رابخألا نم ريثك هيف درو دقف :اهلضف امأ

 خو يبنلا نع هنالط ةريره يبأ نع هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ ام :اهلمف
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 رمأ لك :يأ .«عطقأ وهف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب هيف أدبي ال لاب يذ ٍرمأ لك» :لاق

 صقان رمألا كلذف هانعم ديفي ام وأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب هئادتبا يف لقي مل فيرش
 .ةدئافلاو ةكربلا ليلق

 فيرش رمأ لك ءادتبا يف ىلاعت هللا مسا ركذ نأ ىلع لد ثيدحلا اذه نأ (ملعاو)

 تيملاي ال ديلا عوطقمب اهنع يلاخلا هبش هيك يبنلا نأ ةينسلا ىلع ةلالدلا هجوو ءةنس

 ىلع لدل يناثلاب ولو .بوجولا ىلع لدل لوألاب ههبش ولو «لامجلاو نسحلا ميدعب الو

 حراوجلاب اهنم ةدوصقملا اهعفانمو اهلامكو حورلاب ةيناسنإلا ققحت نأل «بابحتسالا
 ءءاضعألا بسائتو ةيحللاو نيبجاحلا وحنب اهنسحو اهلضفو نيعلاو لجرلاو ديلاك

 لامكإل تعرش امنإ اهنأل نئسلاب اهلامكو اهتابجاوو اهئاكرأب ةعاطلا ققحتت كلذكن

 هب تهبشف لماك ريغ ناسنإ ديلا عوطقمو ء«لفاونلاب اهباوث ةرثكو اهتليضفو ءضئارفلا
 لب «ةيناسنإلا ققحت ىف ةبجاوب تسيل ديلا نأ امك ديلا ةلزنمب اهركذف :؛ةلماك ريغ ةعاط

 . ةنس نوكتف اهلامك يف لب ةعاطلا ققحت يف بجاوب سيل اهركذ كلذكف اهلامك يف

 لاق :لاق ِيَو يلع نع :يوونلا مامإلا لاق :ءالبلا فرصت ةلمسبلا
 ىلب :تلق ؟«اهتلق ةطرو ىف تععقو اذإ تاملك كملعأ الأ ىلع اي» لكي هللا لوسر

 لوح الو ميحرلا مخ لا هللا مس لق ةطرو يف تعقو اذإ» 50007 هللا ينلعج

 .«ءالبلا عاونأ نم ءاش ام اهب فرصي ىلاعت هللا نإف «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو

 .كالهلا يه :ءارلا ناكسإو واولا حتفي ةطرولا :تلف يوونلا مامإلا لاق

 .«راكذألا» يف اذك ينسلا نبا هاور ثيدحلاو

 نإ :لاق هنأ هند هبنم نب بهو نع يورو :بولطم لكل حاتفم ةلمسيلا

 .ةراهطلا متت اهب ءتاملكلا نم اهريغل هطعي مل اناطلس تاملكلا هذهل ىطعأ ىلاعت هللا

 مهريغو تاييصلا ءىرمتست اهبو «تلاوعدلا نع كاطيقلا عيب هنو «تاحيبذلا لحت اهبو

 مث ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق هبلق قدص عم ًالئاق نأ ولو .بارشلاو ماعطلا نم

 ال براقعلاو تايحلا نيب لخد ولو .هقرحت ال رانلا لحد ولو .هقرغي ال رحبلا لخد

 . اهتكربب باذعلا هنع عفري نمؤم ربق سأر ىلع اهأرق ولو ؛هغدلت

 هعبتيو الإ تيبلا لوخد دصقي دحأ نم ام هنأ ءاجو :عنام باجح ةلمسبلا

 لخدم ال :ناطيشلا لوقي «(ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :لاقف تيبلا لخد نإف «ناطيشلا

 لوقي (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :لاقف ماعطلا هيلإ مدق اذإو ءتيبلا اذه يف يل

 بارش ال :ناطيشلا لوقي (هللا مسب) لاقو بارشلا مدق اذإ ءانهه يل ماعط ال :ناطيشلا

 اذإو ءانهه يل عجضم ال :ناطيشلا لوقي :(هللا مسب) :لاقو عجطضا اذإو ءانهه يل
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 .ناطيشلا هعم لكأي لكألا دنع كرت اذإو ؛ناطيشلا هعم لخد لوخدلا دنع ةيمستلا كرت

 عماج مسي ملو عماجي نأ دارأ اذإو ءزوكلا ىلع ًالوأ همف ناطيشلا عضي برش اذإو

 هضعبو .«ىمعأ هضعبو ؛«ًامينز ةئام طالتخا ببسب دولوملا ضعب نوكيو هعم ناطيشلا

 هللا لاق هذه لثم يفف .كلذ ريغو ًارفاك هضعبو ءًاقساف هضعبو «جرعأ هضعبو ءروعأ
 .اذه دكؤي ام ثيدحلا يف ءاج دقو "9جعوَأْلاَو ٍلْوَمَألا يف ٌرُهكِراَسَو :ىلاعت

 ةققحم يهو .ةلمسبلل ةريثك صئاصخ ءاملعلا رك :اهرارسأو اهصئاصخ

 . هنظ نسحو هتين تقدص نمل ةعفانو

 لك عفدو افلا تاوم نم ظفحلل ةرم نيرشعو ىدحإ مونلا دنع اهتءارق :اهنمف

 .قيرحلاو ةقرسلاو ناطيشلا رش نم ةليللا كلت ىف نمألاو ءةفآو ءالب

 ثالثو ةرم ةثام اهتءارقو ؛روحسملا ىلعو عجولا ىلع ةرم ةئام اهتءارق :اهنمو

 . ةتحاح ايم بيطخلا عم وعديو ةعمجلا موي ةرم رشع

 ٌةرم ةئام يو يبنلا ىلع ةالصلا عم ةرم ةرشع ثالثو ةثامثالث اهتءارق :اهنمو

 .قزرلا ةدايزل

 , ةماع جئاوحلا ءاضقل ةرم نونامثو عبسو ةثامعيس وهو اهددعب اهتءارق :اهنمو

 .مهفلاو حتقلل حبصلا دعب ةرم ةئامسمخو نيفلأ اهتءارق :اهتمو

 رخآ ةرم فلأ رشع ينثا ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق نم :ىلاعت هك يلازغلا لاق

 اذإف ةءارقلا ىلإ دوعي مث «تناك ةجاح يأ هتجاح هللا لأسي مث نيتعكر يلصي فلأ لك

 هتجاح نإف روكذملا ددعلا ءاضقنا ىلإ ءءاعدلاو ةالصلا نم كلذ لثم لعف فلألا غلب

 . هللا نذإب ىضقت

 الو دعت ال اهصئاصخ نأ ملعاف :ةلمسبلا صاوخ يف ىلاعت نك خيشلا لاق
 هللا مسب) ًاحاتفم ًاعيمج كرومأ لوأ يف نكيلو هللا يف يخأ اي كيصوأ نكلو ؛ىصحت
 كلت يف اهلعف نمو ؛«كتءارقو كتالصو كئوضوو كمونو كمايقو كدوعقو كسولج يف

 قيض هنع عفديو ءريكنو ركنم لاؤسو «توملا تاركس هيلع ىلاعت هللا نّوه ؛لاوحألا

 .ةرونيو هربق عسويو ءربقلا

 سيمخلاو ءاعبرألا مصيلف ةجاح هل تناك نم :لاق اهو رمع نبا نع يورو

 «ترثك وأ تلق ةقدصب قدصتف ةعمجلا ىلإ حارو رهطت ةعمجلا موي تناك اذإف .ةعمجلاو

 .64 :ةيآلا فارسإلا ةروس (1)
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 نمحرلا هللا مسب كمساب كلأسأ ينإ مهللا :لاق ةعمجلا ىلص اذإف ٠ .«لضفأ رثك امو

 كمساب كلأسأو ءميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال يذلا ميحرلا
 يذلا مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلإ ال يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب كمساب كلأسأو ءضرألاو تاومسلا هتمظع تألم

 نم بولقلا تلجوو راصبألا هل تعشخو 0 هوجولا هل تنع وه الإ
 اذك يتجاح ينيطعت نأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع يلصت نأ نويعلا هنم تفرذو هتيشخ

 .«مهل باجتسيف ضعب ىلع مهضعب وعديف مكءاهفس اهومّلعت ال» :لوقي ناكو «اذكو

 كلأسأو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب لضفب كلأسأ ينإ مهللا :ةلمسبلا ءاعد

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءانثو لالجب كلأسأو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب ةمظعب

 توربجبو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةمرحبو ءميحرلا نمحرلا هللا مسب ةبيهب كلأسأو

 :«ميحرلا نمحرلا هللا مسي ةردقو ةوقو ةزعبو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءايريكو توكلمو

 نغأو يرسك ربجاو «يرمأ رسي مهللا ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب ٌرِسِبو .يردق عفرا
 صيهعك وه نم اي «كناسحإو كمركو كلضفب ةيفاعلاو ةحصلا عم يرمع لطأو :يرقف

 يلعلا مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا مظعألا هللا مسا رسب ءصملا رملا ملا قسعمح
 ءايربكب كلأسأو «ةزعلا ةزعبو ةبيهلا لالجب كلأسأو ؛ماركإلاو لالجلا وذ مركألا ميظعلا

 .نونزحي مه الو مهيلع فوخي ال نيذلا نم ينلعجت نأ ةردقلا توربجبو ةمظعلا

 اي ميعنلا تانج يف كتمحرب ينلخدت نأ ميركلا كهجو قارشإبو ءاهبلا نسحب كلأسأو
 ينرهطت نأو «تاجاحلا عيمج يل يضقت نأ هلك اذه رسب كلأسأ مهللا ؛نيملاعلا بر

 تحت نمو يدالوأو يلهأو تافآلاو لاوهألا عيمج نم ينيجنت نأو «تائيسلا عيمج نم

 عيمج نم تاياغلا ىصقأ ينغلبت نأو ؛تاجردلا ىلعأ كدنع ينعفرت نأ «يتزوح

 ردقت نأو «هيف انأ ام ينع جرفت نأ هللا اي كلأسأو «تامملا دعبو ةايحلا يف تاريخلا

 ينظفحت نأو ءءاشحفلاو يصاعملاو نتفلا نم ينمصعت نأو ؛هيونأو هديرأ اميف ريخلا يل

 عيمج ىلع ينرصنت نأو ءءالبو رشو ءوس لك نم يتزوح تحت نمو يتيرذو يلهأو
 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا ّبر اي ءادعألاو نيركاملاو داسحلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيعمجأ هبحصو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب : يَ سنأ ةيعدأ نم ةلمسبلل رخآ ءاعد
 هللا مسي ء«يفاشلا هللا مسسب «ءامسلا ترو ضرألا ٌبر هللا مسي ؛ءامسألا ريخ هللا مسي

 يلهأ ىلع هللا مسب , «ينيد ىلعو يسفن ىلع هللا مسب ءميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا

 هللا ءربكأ هللا ء يبر يناطعأ ام عيمج ىلع هللا مسب .يلامو يدالوأو يناوخإو يدلاوو

 ةدخو هللا آلإ هلإ ال نأ ذهشأ 00 و ع ل هللا «ربكأ
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 هذنع انيعع.نأ ديتكأو ءريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال

 نم ينرجأ مهللا .ًائيش هب كرشأ ال يبر هللا هللا هللا .نيمألا دعولا قداصلا ءهلوسرو

 رش نمو ءرش يذ لك رش نمو ءدينع ٍرابج لك رش نمو ءديرم ناطيش لك رش لك
 ءامسلا نم لزني امو ءاهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام لك رش نمو ءءوسلا ءاضقلا
 وهو ءميقتسم طارص ىلع يبر نإ .اهتيصانب ذخأ تنأ ةباد لك رش نمو ءاهيف جرعي امو

 لقف اولوت نإف «نيحلاصلا ىلوتي وهو باتكلا لزن يذلا هللا ييلو نإ ءريدق لك ىلع
 فشكاو يمه جرف مهللا «ميظعلا شرعلا بر وهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال هللا يبسح
 محرأ ايو نيمركألا مركأ اي كمركو كلضفو كتمحرب يئادعأ للذو كلهأو ءيرض

 .نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو :«نيمحارلا

 ةحتافلا 2

 اهم راثآو ثيداحأ اهلضف يف درو دقو (ةحتافلا» جرفلا هتاونأ مظعأ نم

 اثرا كاست اب 2 الق هع مث (تيلص ىتح) هبجأ ملف ملك يبنلا يناعدف .دجسملا ىف

 الأ» :لاق مث «مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا هللا لقي ملأ» :لاق «يلصأ تنك ينإ

 نأ اندرأ املف يديب ينذخأف ء؛دجسملا نم جرخت نأ لبق نآرقلا يف ةروس مظعأ كملعأ
 دَحْلاَ» :لاق ءنآرقلا يف ةروس مظعأ كنملعأل : تلق كنإ هللا لوصر اي 00

 .(يراخبلا هاور) ,«هتيتوأ يذلا ميظعلا نآرقلاو يناثملا عبسلا يه يه «َنِملدعْل بر هَل

 يف أرقت هاشيكاا :اببعك نب يبأل دي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يعبأ نعو

 يف تلزنأ ام هديب يسفن يذلاو» :ِدِقَي هللا لوسر لاقف «نآرقلا مأ أرقف .«؟ةالصلا

 يناثملا نم عبس اهنإو ءاهلثم نآرقلا يف الو روبزلا يف الو ٠ :«ليجنإلا يف الو ةاروتلا

 .(يذمرتلا هاور) «هتيطعأ يذلا ميظعلا نآرقلاو

 :يذمرتلا لاقو ءبعك نب يبأ ركذي ملو (تلزنأ ام) :هلوق نم يمرادلا ىورو

 لَ هللا لوسر نع هذ ةريره يبأ نع ريرج نبا جرخأ :نآرقلا مأ اهنمو

 اوؤرقاف ءهلل دمحلا متأرق اذإ» :ًاعوفرم ند 0 نع ينطقرادلا جرخأو
 .؟يناثملا عبسلاو باتكلا مأو نآرقلا مأ اهنإ ءميحرلا ن نمحرلا هللا مسي

 ىلإ يكتشا ليقو .هيف ةروس لوأو نآرقلا لصأ اهنأل :ساسألا اهنأ اهنمو
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 دقو ؛باتكلا ةحتاف يهو نآرقلا ساسأب كيلع :لاقف ةرصاخلا عجو نم يبعشلا نبا

 ساسأو :؛ةحتافلا نآرقلا ساسأو ساسأ ءيش لكل» :لوقي اه سابعلا نبا تعمس

 , (هّللا نذإب يفشت ةحتافلاب كيلعف تبلقت اذإو ؛ ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب ةحتافلا

 .ساسألاك يهف نآرقلا نم ةروس لوأ اهنأل :ليقو

 ىلع ةلمتشم ةروسلا هذهو ؛ةالصلا يه ناميإلا دعب تادابعلا فرشأ نإ :ليقو
 .«لداع نبا» يف ة اذك اهب الإ متت ال ةالصلاو .ناميإلا يف هنم دب ال ام لك

 ةالصلا هيلع لاق ل اهنأ اهنمو

 ««بعشلا) ىف ىقهيبلاو ىمرادلا اهاور اعاد لك نم ءاقمش باتكلا ةحئأفل ماعلاو

 «ةاكشملا» ىف اذكو

 'ماسلا الإ ءيش لك نم ءافش باتكلا ةحتاف» : نذ رباج نع يعلخلا كرخأ)
 .توملا : ماسلاو

 اهنأو ةنطابلاو ةرهاظلا ضارمألاو يصاعملاو لهجلا ءاد نم ءافش :يوانملا لاقو

 "بعشلا» يف يقهيبلا جرخأ امك :نآرقلا يف ةروس لضفأ اهنأ اهنمو

 بر هلل دمحلا نآرقلا روس لضفأ» :َي هللا لوسر لاق :لاق سنأ ثيدح نم مكاحلاو
 .«نيملاعلا

 نأ ءرباج نب , ِهَّللا دبع نع ديج دنسب ًاضيأ «بعشلا» يف يقهيبلا جرخأ امكو

 لوسر أي ىلب :تلق «؟نآرقلا يف تلزن ة ةروس رّيخأب كربخأ الأ» :هل لاق يي هللا لوسر

 .؟ءاد لك نم ءافش اهيف نإف» :لاق هبسحأو «باتكلا ةحتاف» :لاق ءهللا

 ةحتاف يهو :ىرخأ لئاضفو اهئامسأ ةرثك اهلضف ميظع نم

 زنكلاو ةيقاولاو ةيفاولا يهو ءميظعلا نآرقلا يهو يناثملا عبسلا ؛نآرقلا مأ «باتكلا

 ةروسو ة ةالصلا ةروسو ءاقشلا ةروسو ركشلا ةروسو دمحلا ةروس يهو .ساسألاو

 .ةيقرلا ةروسو ةاجانملا

 .«ةحتافلا تلزنأ نيح نر سيلبإ نإ» : هيو ةريره وبأ لاق

 لثم اولاقو نيطايشلا هدنع عمتجاف نر باتكلا ةحتاف تلزنأ نيح# :دهاجم لاقو
 نأ الإ اهلئاق رح نعل ةروس كلوا نكلو ؛ ءيش نولوقت امم سيل :مهل لاقو .كلذ

 .مكركمو مكديك لطب دق ؛منهج ران هيلع هللا مرح

 نوح اودهتجاو اوبهذا :مهل لاَقف ؟انالوم اي انرمأت شيا :هل نيطايشلا تلاقو
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 رجأ مهل نوكي الو اهتءارق اورثكي اليك «ةروسلا هذه اوؤرقي ال يدع مهبولق اولفغت

 ٌدعاق ف ليربج امنيب :لاق هنأ ايه سابع نبا نع 'هحيحص» يف ملسم ىورو
 حتف ءءامسلا نم باب اذه :لاقف هسأر عفرف .هقوف نم ًاضيقن عمس ذإ ِِل# يبنلا دنع
 لزني ملو «ضرألا ىلإ لزن كلم اذه :لاقف كلم هنم لزنف «مويلا الإ طق حتفي مل مويلا

 ةحتاف) كلبق يبن امهتؤي مل ءامهتيتوأ دق نيرونب رشبأ» :لاقو ملسف .مويلا الإ طق
 .«هتيتوأ الإ اهنم فرحب أرقت نل ...(ةرقبلا ةروس متاوخ) و (باتكلا

 تاياور تدرو دقو «ةحتافلا ةروس لضف يف تدرو يتلا تاياورلا حصأ هذه

 نع ةينغ هانركذ اميفو .فيعض وه ام اهنمو ءحيحص وه ام اهنم ءهذه ريغ ىرخأ
 .قفوملا هللاو ؛ليوطتلا

 انأو» :ة«ءاودلاو ءادلا» هباتك يف ميقلا نبا ةمالعلا لاق :ةحتافلاب يوادتلا

 ةكمب تثكم ينأ كلذو .ءافشلا يف ًابيجع ًاريثأت اهل تدجوف ةحتافلاب ةاوادملا تنسحأ
 يسفن جلاعأ ينيعد سفن اي :تلقف .ًايوادم الو ًابيبط اهل دجأ ال ءاودأ ينيرتعي ةدم
 ءًاديدش أملأ ىكتشا نمل كلذ فصأ تنكو ءابيجع ًاريثأت اهل ٌتيأرف تلعفف «ةحتافلاب
 ةمه فعضل ءافشلا فلختي دقو :لاق ؛ةحتافلا ةكربب ًاعيرس نوأربي مهنم ريثك ناكف
 ةحتافلا ةءارقب ىوادتي نأ وأ «ةحتافلا ةباتكب ىوادتي نأ لحملا لوبق مدعل وأ لعافلا

 لوبق مدعل وأ ء«تافصلاو جرخملا يف ءىراقلا ةمه فعضب ءافشلا فلختي كلذكف

 .ها «ةيفاش ةعفان اهسفن يف ةيعدألاو تايآلاف الإو لحملا

 .هضرغو هدوصقم ىلع عقي الو كلذ نم ءيش سانلا نم ريثك لمعي دق هنأ ملعاو

 :نيرمأل نوكي امنإ كلذو

 .تافشاكملاو تالاعفنالل لهأ ريغ ةاصعلا نم لماعلا نوكي نأ :امهدحأ

 ةضرمملا نويعلاو ةلتاقلا مومسلا تاوذ نم ةئثيبخلا سوفنلا راثآ نم ثدح اذإ امأو

 امو اهيئاعمو اهرارسأو ةحتافلا قئاقحب ةفيرشلا ةيكزلا سوفنلا هتلباقو رمأ ةكلهملا

 ةيناطيشلا سوفنلا كلت رثأ تعفد ؛#8 هللا ىلع ءانثلاو لحوتلاو ديحوتلا نم هتنمضت

 .؛فراعملا سمشأال ف اذك .ةهبش الو كش الب ءربلا لصحو

 ضارمألا جالعو يوادتلل اهلمعتسي نم مهنم ناك نو ةباحصلا نأ تبث دقو

 .ةرهاظلا



 531 تئش امل تئش ام نآرقلا نم ذخ

 ديعفشس نأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا ءاج دقف

 ءبرعلا نم موقب انلزنف ًابكار نيثالث ةيرس يف هك هللا لوسر انثعب :لاق : هذ يردخلا
 نم يقري دحأ مكيف له :اولاقف انوتأف .مهديس غدلف ءاوبأف انوفيضي نأ مهانلأسف

 نيثالث كيطعن انإ :اولاق ءًائيش انوطعت ىتح لعفأ ال نكلو انأ معن :تلقف ؟برقعلا
 اهنم انسفنأ يف ضرع منغلا انضبق املف «تارم عبس هلل دمحلا اهيلع تأرقف :لاق .ةاش

 اهومسقا ةيقر اهنأ تملع امأ» :لاقف هل كلذ انركذف يلي ىبنلا انيتأ ىتح ءانففكف

 .«مهسب يل اوبرضاو

 لوبق نع فقوتن انلعج ام انسوفن يف لصح يأ (اهنم انسفنأ يف ضرع) :هلوقو

 .ةيطعلا

 اهتءارف نيحلاصلا نم ءاملعلا ضعب بتر دقو :فلسلا نع اهتءارق بئترت

 :ةعونتم تايفيكو ةفلتخم دادعأ ىلع

 .ةالص لك دعب ةلمسبلا عم تارم عبس اهتءارق ىلع ةموادملا اهنمف - 1

 .ءردب باحصأو نيلسرملا ددعب اهتءارق نوحلاصلا اهيوري يتلا تابرجملا نمو 2

 .ةرم رشع ةثالئو ةئامثالث طول باحصأو

 .رحسلا يف ةرم نيعبرأ اهتءارق نوحلاصلا اهيوري يتلا تاققحملا نمو 3

 اهدرو دصقم لك حجن اهب لانيو قزرلا طسبت يتلا اهصاوخو اهرارسأ نمو 4
 نم ظح هل بتك نم الإ همزالي ال يذلا برتكملا درولا وهو ءةداعسلا دروب فورعملا

 دعب نورشعو ةسمخو .حبصلا ةالص دعب ةحتافلا نم نوثالث هتفصو ءموقلا ةدهاشم

 .ءاشعلا دعب ةرشسعو «برغملا دعب رشع ةسمخو ءرصعلا دعب تورشعو :رهطظلا

 : هلوقب ىلازغلا مامإلا درولا اذه دئاوف مظن دقو

 قررا اكياس هيض نسق

 اهيرعم ىوشت قلاب نقطظتتو
 انين نإف تانهكت ا ةكفكاكك
 ٍتفقو لك يف اهسرد مزالف

 ليل لك ترغفم دعت :كلذك

 ءاجو ردا كف حكم م لحل
 يلايللاهريغت الا رتسو

 ىلاوت جحارسفأو تيفوتو
 عاطقناو رقفو رسع نمو

 رحو دبع نم دصقلاح جنو

 ردق ولعو ةباهم مظعو

 يرجت ناصقنلا نم ةثداحبيب

 ريش لك ةنساتكل نع نمو
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 ورمعو ديز نع كينغيامب تاالاجا تيسلححتت:نإ كحكاق

 بر هلل ُدمَحلا © >ِجيأ 8 رنا يوستي» :ةحتافلا ءاعد
 رون يف سمغنا «نيقولخملا عيمج دمح هلمكأو هلمجأ قوفي ًادمح ""4© َنيِملدعْل

 ةمصع هب مصتعأو «نيدلا موي ىلإ ةبيهلاو زعلاب ًانطابو ًارهاظ ينلمشي ًاسامغنا كلذ رحب
 هعم رقتفأ ال ىنغ يل نوكي ًادمح ؛نيرضملاو نيلضملا عيمج نم ينظفحتو ينيمحت

 يذ لك هب لذأ ىتح هب زعتسأ أزعو ًةهجو يل نوكي «نيدعبألاو نيبرقألا نم دحأل
 .ناكم لك يف نيكم ةوطس

 0 ءناكم لك يف دوجوم لك هتمحر تعسو يذلا 2* ريَذا» اهدهاشف

 اهتياغو اهيفو اهنم وه أدتبم لكف ءناسحإلا نم هيلإ ردص امب دوجوم لك اهدهشي ةوطس
 بولقلل ًاحضاو ناكو هتحضوأو هترهظأ يذلا رسلا اذهب مهللا كلأسأ ءًانالعإو ًارس اهيلإ
 .نايحألاو تاقوألا عيمج يف ينليازت ال ةسمغ رحبلا اذه يف ينسمغت نأ ؛نايعألاو

 نم اهب نصحتأ َةّنجو ءناشو نامز لك يف اهعم رقتفأ ال ًةزعو ًٌةدمعو ٌةدع يل نوكتو

 .ناجلاو سنإلا نم ملكتم لك

 تناك ميظع لضفو ةمحر نم ىلإ هنم قبس امب يب فطلت يذلا 6 كلا
 تدجو ذنم امهيف بلقتأ انأ اهف ميدقلا لزألا يف «نيقباس لضفلا كلذو ةمحرلا كلت

 قابسو كتنم ماودو «كتمعن غابسإ مهللا كلأسأ «نيدراو درو بذعأب اقلخو ًاملع
 لك نم هب نمآ ًاقلخو ًاقلخ ينرهظت نأو ؛ميئل ركم يذ لك ديك نم ىشخأ الو :؛كتمحر
 .ميمذ ٍبفصو

 ةناعإ وأ كيرش ىلإ رقتفي نأ هنأش مظاعت يذلا 409 فنيتلا ٍرْوَي ِكيدم»
 ديدشلا «نيربكتملا ةربابجلل ةعماقلا هتردقب توكلملاو كلملا يف نم عيمج رهقو «نيعم

 يف هكراش نم لك مساقلا ؛نيدرمتملاو ةاغبلا عيمج نم ىغطو درمت نم ىلع هشطب يف
 .نيكلاهلا يف ًاكلاه هذخأ ةدشو هتابوقع ميلأ نم راصف هئايربكو هتمظع

 نأ «نيفلاسلا نورقلا هب تكلهأ يذلا كباقع عيرسو كماقتنا ميظعب مهللا كلأسأ

 هبزح كلهت نأو «نيقولخملا عيمج نم ءوسب ينمار نم ىلع كباقع ديدشو كماقتنا لزنت
 هدلوو هلام يف هتبوقع لزنت نأو «نيعمجأ سنإلاو نجلا نم هءادعأ هنم نكمتو هبسنو

 ىمعو ؛هبلق ىلع ًاسمطو هكذا ىف امجض هب مهللا لزنأو «نيربتعملل ةربع ريصي ىتح
 ىتح هنم رونلا كلذ بلس نمضتي هبلق يف ًاللخو «نيدبآلا دبأ كلذ لازي الف هتريصب يف

 .1 :ةيآلا ءةحتافلا ةروس (3) .2 21 :ناتيآلا ءةحتافلا ةروس (1)

 .4 :ةيألا ءقحتافلا ةروس (4) .1 :ةيآلا .قحتافلا ةروس (2)
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 «نيداتعملا نم نوكت ىتح اهب ىعس ام ىتم همادقأ مهللا لزلزو «نيلهاذلا نم نوكي

 ىتح هندب يف ًالسك لعجاو «نيرفاكلا بزح ردب موي تقرف امك هدسج عمج مهللا قّرفو
 ءيش لك نوهأ هلعجاو «نيمورحملا نم بتكيف هقزر يف ًانامرحو «نيزجاعلا نم ريصي
 بئاصملا عاونأ هيلع لمشاو «نيرغصألا نيلذألا نم نوكي ىتح سنإلاو نجلا نيب
 .نيما نيمآ نيمآ «مقتنملا عيرسلا تنأ كنإ باصوألاو بئاونلاو

 زجعلاب فرتعنو رارقإلاب دبعن كايإ ا َكاّيِإَو دبعن كاّيإ

 كدر كنأ الإ هلإ ال نأ دهشنو «كيلإ بوتنو بونذلا عيد نم كرفغتسنو هريصقتلاو

 ىلع هللا ىلصو ::نيغمحا كتليخ ةفاك ىلإ كلوسرز كديع اديكم نآو كل كبرش.ال

 كايإو «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلع «نيرهاطلا نيبيطلا هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن

 ال هنإ يتقافو يرقفل كرخدأو «نيدلاو ايندلا رومأ نم ةجاحو ةلاح لك يف كب نيعتسن

 فاقر .هييظعل لذا نم اي 1(تاركبمس» نيملاللا قي ضعف ىلإ كتاحوس فقأ الإالإ
 اي «ءشطبلا ديدش اي «نيعمجأ سنإلاو نجلا ةاغط هلالجل ترغصو «نيربكتملا ةربابجلا
 .نيكملا ةوطسلا اذ اي ءرهقلا ميظع

 4 2و

 حتفو كنم رصنب ينرصناو ؛كنم ةوطسب ينديأ مهللا 20م رمل .طرعلا اندهأ»

 نم ترهظأ امب ّمهللا كلأسأ ؛نيعمجأ سنإلاو نجلا عيمج نم 00 رهقأ ىتح نيبم
 يداه ال (ًاثالث) نيلضملا يداه اي .«نيبئاخ اوبلقنيف مهتبكت ن أ كرهق نم راونألا ران

 نيل طارص قيفوتلاو ةماقتسالا لهأ طارص ميقتسم طارص ىلإ ينيدهت نأو «كريغ

 0 صاالخإلا

000 

 ينعأو «يالوم اي يلع بضغت الو ٠ نيمآ *”4َنيإآَصل ا مهبل بوضْنمْلا ريغ

 ءاديس اي .(ًاثالث) هابر اي ؛«اثالث) ريدق ٍءيش لك ىلع كنإ كنم هتبلط يذلا قيرطلا ىلع
 ينيذؤي ام رشو «ىَّذأ لك رش ينفكا ءريسي هيلع ريسعلا نم اي (ًاثالث) هاتبغر اي ؛(ًاثالث)
 :؛برقعو ةيحو نابعث لك رشو دسأ لك رشو ء«ءامسلا يف جرعي ام رشو ضرألا نم
 ؛«كقزر طاسب يفو كتمحر طاسب يف ينسمغا مهللا ءدلو امو دلاوو دلبلا نكاس رشو

 باقر كلام اي كلأسأ ينإ مهللا «نيملاعلا بر اي كتمعن يلع غبسأو كلضفب ينرتساو

 7 :ةيألا ؛ةحتافلا ةروس (3) .5 :ةيآلا .ةحتافلا ةروس (1)

 .7 :ةيآلا ءقحتافلا ةروس (4) .6 :ةيآلا ؛ةحئافلا ةروس (2)
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 ينكردأ مهللا «نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلِإ ال «نيعمجأ اهلك ملاوعلا
 ءرجاف الو رب هزواجي ال يذلا طيحملا رتاسلا نيصحلا يقاولا كفنكب ينفنكأو كفطلب

 اهددعب ةحتافلا دعب ءاعدلا اذه ةءارق مهضعب بتر دقو :ةحتافلل رخآ عاعد

 وهو فورعملا

 دمج قرم اي ملاجلا تود دنوععلا ؛ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
 ىحد يذلا ميحرلا نمحرلا «نيملاعلا تو ندع ايشارشو اضر نوكي ًادمح نيدماحلا

 هسفن ىمسو ؛ميمر يهو ماظعلا ايحأو ميلكلا ىسوم صتخاو ؛ميلاقألاو ضرألا

 يذلا نيدلا موي كلام ءميقس لكل ءافش امهيف ناليلج نامسا امهف («ميحرلا نمحرلا

 ناك لب :نيعم الو ريشم الو ريزو الو نيرق الو كيرش الو كلملا يف عزانم هل سيل
 نيدعبألا ىلع ينوعو نيطايشلاو نيطالسلا عيمجب طيحملا تنأ «نيعمجأ ملاوعلا لبق
 ءريصقتلاب فرتعنو رارقإلاب دبعن كايإ ؛ةفلتخملا سانجألا ىلع يتهجوو نيبرقألاو

 ناو. كلل فكفرتش ال كده :كناالا هلإ ال نأ دهشنو ؛كيلإ بوتنو بونذلا نم كرفغتسنو

 اي 0 ايندلا رع ب دج حا رك راع رق او ولي كلوسرو كدبع ادد

 كك تنل رص © دما ظرف اندهأ» 0 يداه ال نيلضملا يداه

 . 2064© َنيِلاَص الو مهَنلَع بوصنملا رع مهل

 «نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ كا ال اهلك مئاوفلا تاثر كلاب ايوهقلا

 اي بر اي «نيبوركملا جرفم اي ينع بركلا جَّرف ؛نينمؤملا يجنم اي مغلا نم ينجن ٌبر
 اي ؛هيلإ ينتجوحأ نم يل رخسو .رذحأو فاخأ د قعر يلا ةيتينحسلا "تاذغ

 504 َيِمْوُمْلا ىجشإل  هلوق ىلإ - 22َّنلَف اًبْضْنعُم َبَهَذ ذإ نول اَدَو# ؛ينثغأ ثيغم
 تبر هلل دمحلاو «نيعمجأ هباحصأو نيرهاطلا هلأ ىلعو دمحم انئديس ىلع هللا ىلصو

 .ا(ديجملا حتفا يف اذك «نيملاعلا

 ىسركلا ةبأ -

 مسا اهيف ركذ هنأل يسركلا ةيآب تيمسو ء يسركلا ةيأ جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 .88 :ةيآلا ؛ءايبنألا ةروس (3) .7 46 :ناتيآلا ءةحتافلا ةروس (1)

 .87 :ةيآلا .ءايبنألا ةروس (2)
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 ضرأ يف ةاقلم ةقلحك الإ يسركلا دنع عبسلا ضرألاو عبسلا تاومسلا امو «ءضرألاو

 .ةالف

 مكاحلاو دواد وبأو 0 نيش هجرخأ انه .تايآلا مظعأ ئه ةيآلا هذهو

 :لاق لك هللا لوسر نأ ءهنع ىلاعت هللا يضر بعك نب يبأ نع ؛«هلئاضف» يف يورهلاو
 0 ءملعأ هلوسرو هللا :تلق» ؟مظعأ كعم هللا باتك نم ةيآ يأ يردتأ رذنملا ابأ ايد

 ابأ اي ملعلا كنهيل» :لاقو يردص برضف :لاق "74ْوَيلا لا ره الإ هَل ل هنأ»
 .؛رذنملا

 يمك نك نبا ديفس هلو ن5 البلو ةالبفلا هيناعت هور ةناياورلا نضَعَي فو
 وبأو «رذنملا ايأ اي ملعلا كنهيل» :لاقو يردص دا لوسر 0 :لاق ايبا

 هللا لوسر اي :لجر لاق .يعالكلا هللا 0-5 نع يمرادلا جرخأو
 م الإ ُهَلِإ 7 ُهَّأ# يسركلا ةيآ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 0 هللا 0
 ةروس رخآ» :لاق ؟كتمأو كبيصت نأ بحت هللا باتك يف ةيآ يأف :لاق مث : 2204 موصل

 الإ ةرخآلاو ايندلا يف ا كرتت ملو ءهّللا 0 ال لا 0

 . ؟هيلع تلمتشا

 نا

 : 0 م

 سس

 نع ؛ نط ةريره يبأ نع يور امل نآرقلا يأ ةديسب اضنأ ةيآلا هذه ىمستو

 يآ ةديس يه ةيآ اهيفو ؛ةرقبلا ةروس نآرقلا مانس نإو ءماتس ٍءيش لكل» :ِهقَي يبنلا

 .«ديرجتلا» يف اذك .«يسركلا ةيآ :نآرقلا

 نع ءهنع ىلاعت هللا يضر بلاط يب أ نب يلع نع ؛ يقهيبلاو يرابنألا نبا جرخأو

 .اررثنملا ردلا» ىف ٠ اذك مويقلا خلا وف الإ هلِإ ال هللا :نارقلا يأ ةديسا) :لاق ٍةكك يبنلا

 .(ةسدقملا ةيآلاب) ىمستو .(ءامنلاو ةكربلا ةيآب) ىمستو ؛(حتفلا ةيأب) ىمستو

 .(نيثيغتسملا ةيآب) و (ديحوتلا ةيآب) ىمستو

 ةيآ :ىمستو ؛هللا هثاغأ بركلا دنع يسركلا ةيآب أرق نم :ةداتق وبأ لاق
 ةيقاولاو ةسراحلاب ىمسنتو «نيريجتسملاو نيعجرتسملاو .نيذيعتسملاو نينيعتسملا

 . ةعفادلاو

 ةغيلب عفنلا ةميظع ردقلا ةليلج ةفيرش ءامسأ سمخ ةنمضتم يسركلا ةيآ نأ ملعاو

 اهعفن دجت ةميظع رارسأ هتحت ميظع رس ىلإ يرسي ةسمخلا هذه نم مسا لكو ةوهلا

 .255 :ةيآلا ءةرقبللا ةروس 42) .255 :ةيآلا فقرقيلا ةروس (1)
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 00ج ُمويَقْلا حلا وه الإ هَل ة/ هنأ :قي هلوق ءاهتءارق ىلع ةموادملا عم اهتدئاف رهظتو

 نا كل اسم ال ولا اجنف اطير يهل ديوب قانا اهبل تاع كد يلع مراد
 ةبغرلاو ةبحملاب ملاعلا بولق بذجو ؛تاجردلاو لزانملا ةعفر نمو ةيويندلا رومألا

 .ةعفر مظعأو لجأ ةينيدلا رومألا يف اهلضفو ؛ةهاجولاو

 ىلاعت هللا ةامسأا نه مسا ديجرتلاهيلك ىلا ممضاف تاجاحلا نم حرا اذإ

 الإ هلإ ال :لوقت نأ لثم ءىَضْقُت كتجاح نإف بلقلا روضحب 9 موادو كدارمل [يهاقن

 هللا ةلإ هلإ الون ةءاجلاو زعلا بلط يف زعملا الإ هلإ ال «قزرلا بلط يف قازرلا هللا

 هللا الإ هلإ الو ءةيحملاو دولا بلط يف دودولا هللا الإ هلإاؤلو ءملعلا بلط يف ميلعلا
 . ماقتنالا بلط يف مقتنملا

 ىلع مواد ْنَم .ةمظعلاو ولعلا ىلإ نابسني نامسالا ناذه ميظعلا يلعلا :َقيق هلوقو
 فاحن نمو ؛دينع رابج لك رهاق وهف ميظعلا همسا امأو «ًاميظع ًالزنمو ًاولع لان امهركذ
 عيمج ا أ ودع نم هريغ وأ رابج كلم ةوطس نم

 مهم رم أ يف ميظعلا يلعلا مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا : :يهو ةفيرشلا ءامسألا هذه

 .هؤاعد بيجتسا ةبودنملا تاقوألا نم فيرش تقو يف ةلبقلا لبقتسم اهيلع موادو

 ةئام :يهو اهفورح هددعب اهتءارق يق ءاملعلا بنر دقو :اهنءارق بيترت

 ءايبنألا نم نيلسرملا ددعب وأ «ةملك نوسمحخن :ىهو اهتاملك ددعب وأ «اقرحح نوعبسو

 باحصأ نم ردب لهأ ددعو تولاط باحصأ ددع وهو ؛ةرم رشع ةئاداثو ةئامثالثت :وهو

 .ةرم اتئامو ىدحإ :وهو دبع يبنلا تاجضا دذعب وأ لع هللا لوسر

 دوس الو# :هلوق غلب اذإف ةرم اهأرقي نأ : : يهو ةبرجم ةيفيكب اهتءارق مهضعب بترو

 مدوم الو# هلوق ىلإ اهلوأ نم اهأرقي مث 0 نعل 3

 .ًارج ملهو ةرم نيعبس "74 ميِيَملا لَمْ َوْهَو ؟ اهلج

 انهم مي الث» هلوق غلب اذإف اهأرقي نأ نيحلاصلا نع ةبرجملا تايفيكلا نمو
 دج ا تلم زف 04 معن رفع طفح يح فت لاق 4 طا يلا دف
 04 طبخ 2 ايو كالا ني نع انج 04ه رك ني مرتع هيك نر هَ
 َكِلَّد 004 © ٍدراَم نطيش ا نيم لك نم اظنِحو# 004 ميج ٍننَطَيَس لك نم نظف #

 1 :ةيآلا ءدعرلا ةروس (8) .255 :ةيآلا ؛ةرقبلا ةروس (1)

 8 :ةيآلا ءرجحلا ةروس (7) .255 :ةيألا فقرقبلا ةروس (2)

 .17 :ةيآلا ثرجحلا ةروس (8) .255 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (3)

 .7 :ةيآلا «تافاصلا ةروس (9) .255 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس (4)

 .64 ةيآلا ء«فسوي ةروس (5)
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 0 2" ”«يِيِلمْلا بملأ ريت
 ملا 2َُهَو : © د د طري ره و

 7 © و قي © ل
 4 طوُمْحَع جول ىف ©9 ديجي ناك

 ءرئاج مكاح وأ رابج ىلع لخدي نأ دارأ نمل يسركلا ةيآأ صاوخ نم نأ يورو

 اذ اي ضرألاو تاومسلا عيدب اي مويق اي يح اي :اهدعب لقيلو هلوخد دنع اهأرقيلف
 مجلت نأ ةميظعلا ءامسألا نم اهيف امو ةميركلا ةيآلا هذه قحب كلأسأ ماركإلاو لالجلا
 كينيع نيب اذه اي كريخ .تمصي وأ ريخب الإ قطني ال ىتح هناسل سرختو انع ههاف

 نذإب ررض هل لصحي الو انع ههاف مجلي هللا نإف هيلع لخديل مث .كيمدق تحت كرشو
 . هللا

 ددعب وأ اهتاملك ددعب يسركلا ةيآ أرق نم : يبرع نب نيدلا ييحم خيشلا لاقو

 ًاناهرب يل لعجا مهللا» :ددعلا مامت دعب ءاعدلا اذه أرقيلف ؛نيلسرملا ددعب وأ اهفورح

 لك لين يف كتيانع نوعب ينبحصاو «بولطم لك نع كب ينسنأو «ًانامأ ينثروي

 هللا نإ يلسرو انأ نبلغأل هللا بتك ءرصان اي ميظع اي رهاق اي ليلج اي رداق اي «بوغرم
 .همالك ىهتنا «زيزع يروق

 لبكولا معئو هللا انيسح - 4

 نع اهلضف يف ءاج دقو *4ليجسَولا َمْنيَو هنأ اًنْيَسَح جرفلا باوبأ مظعأ نمو
 . كلذ ضعب ركذنسو راثآلاو 01 لوو

 هياحصأو دمحم اهلاثو ءرانلا يف يقلأ نيح ميهاربإ اهلاق ليكولا معنو هللا انيسح :لاق

 َمْعيَو هَل اَنبَسَح ْاُوُلاَكَو اًنئميِإ ْمُهَداَرَك ْمُهْوَكْخَأَك كل اَوْعَبَج ْدَم َساَنلأ َّنإ# :مهل ليق نيح
 ." «ليكرأا 050 ل

 نبا 0 0 ءامسألا) 3 0 مكاحلاو رذنملا نياو يراخبلا جرخأو

 0 ُ ا دك قالا شاك 0 لاك َييا» : يلم كي لاقو ,4*8 ليتل

 .173 :ةيألا «نارمع لآ ةروس (4) .96 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (1)

 .173 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس 5(4) .4 :ةيآلا «قراطلا ةروس 42)

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (6) .22 12 :تايآلا ءجوربلا ةروس (3)
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 120460 ليجسزلا منيو هَل اَْبْسَح ْاَولاَكَو اًنميِإ َمُهَداَرَ
 :لاق رمع نبا نع ءرذنملا نباو ريرج نباو ةييش نأ نباو قازرلا دبع جرخأو

 يهو :'274ليحسَرلا َمَنيَو ُهَنا اَْبْسَح» راتلا يف يقلأ نيح ميهاربإ اهلاق يتلا ةملكلا يه
 .مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ :مهل ليق ذإ هباحصأو مكيبن اهلاق يتلا ةملكلا

 اري خ
 يف متعقو اذإ) : ِديِيَتَع هللا لوسر لاق : لاق هو ةريره يبأ نع هيودرم نبا جرخأو

 .«ليكولا معنو هللا انبسح اولوقف ميظعلا رمألا

 همَغ دتشا اذإ ناك ٍةَِي يبنلا نأ اني#'"' ةشئاع نع ؛ركذلا» يف ايندلا يبأ نبا جرخأو

 .«فئاخ لك نامأ

 رشع لاق نما : هلع هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نع يذمرتلا ميكحلا جرخأو

 سمعو انفدنلا يشع اوس فكم دنع هللا نعنو .ةاذغ ةالص لك دنع تاملك

 هللا ىبسح .ىنمهأ امل هللا ىبسح ؛ّيلع ىغب نمل هللا ىبسح «ىنيدل هللا ىبسح :ةرخآلل

 دنع هللا ىبسح «توملا دنع هللا ىبسح ءءوسب ىنداك نمل هللا ىبسح «ىندسح نمل

 هلإ ذل هللا يتتح .:: طاوسلا هرتع' هللا ني ناعما نقع هللا يح 'هربقلا ىف ةلاسعلا

 .«بينأ هيلإو تلكوت هيلع وه الإ
 103 ص 2 ج) يطويسلا ظفاحلا مامإلل ؛روثأملاب ريسفتلا يف روثنملا ردلا» رظنا

2)04. 

 : هلل يلذاشلا نسح وبأ مامإلا لاق

 صاروخ اهل ةفيرشلا ةيآلا هذه نأ ءهرارسأ مهفو هتعاط ىلإ كايإو هللا انقفو ملعا

 تسيلو «ىلاعت هللا الإ رارسألا نم هيلع توتحا ام ةقيقحب ملعي ال ةريهش لئاضفو ةريثك

 يأف ؛ىلاعت هللا باتك نم لب .تقو ىلإ الو علاط ىلإ الو موجن داصرإ ىلإ جاتحت
 ةيآلا هذهل تركذ دقو ءلولسم فيس اهنإف ءرشو ريخ نم تدرأ ام هيف لعفا كلابب تقو
 اذهل لصي الو لاثمب دحأ هل تأي مل ام ةنونكملا رردلاو ةنوزخملا صاوخلا نم ةفيرشلا

 :لازتملا

 .©ي«ليحَرلا َمَْو هنأ اَنبَسَح» :ميظعلا درولا اذه ةيفدك نايب

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (3) .173 :ةيآلا ؛نارمع لآ ةروس (1)

 .173 :ةيآلا .نارمع لآ ةروس (2)
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 وه روهشملا ددعلاو ةفلتخم دادعأب ةيآلا هذه ةءارق اوبتر دق ءاملعلا نأ ملعا

 مهضعبو قرم (19000) ددعب مهضعبو ءةرم (950) ددعب مهضعب اهبترو قرم 450)

 «مهتاداهتجاو مهتف رعم بسحب مهيدل اذه لكو (7000) ددعب مهضعبو .(4000) ددعب

 «ةبسنلا يف ةدهعلا مهنع تلاَز كلذبو ديدي يبنلا نع ورم هنأ مهنم دحأ لقي ملو

 .لقنلا يف ةمذلا مهنم تئربو

 لاغتشالا يف ءاملعلا هبتر اممو :«ٌليكَولا َمْعيَو ُهّللا انبَسَحٍهِب ةالصلا
 عوشخلا يف غلبأ يلصملا لاح نأل كلذو 0 دعب ةالصلا يف اهتءارق ةيآلا هذهب

 اذ يلذاشلا نسحلا وبأ مامإلا يديس لاق امك كلذ ةيفيكو ءهللا ىلإ هجوتلاو عوضخلاو

 .ةرم (450) ةفيرشلا ةيآلاو ةحتافلا ىلوألا يف أرقت هي هلل نيتعكر يلصت نأ :يه

 ةسلج سلجاف تملس اذإف لوألا يف مدقت امك اهيف أرقتو ةيناثلا ةعكرلاب يتأت مث

 (450) ''4ٌليجرلا ّمْنيَو هنا اًنْبْسَح» :لوقتو ءليلجلا ىلوملا يدي نيب ليلذلا دبعلا
 داهتجالا تسحب كلذ رركتو ةيآلا هذهل ةيسانملا تاروعدلا ىدحإب وعدت مث عةرم

 .ةقاطلاو

 : يلذاشلا نسحلا وب أ مامإلا لاق :ةيريخلا دصاقملل اهتءارق بيترت

 «لسكلاو ةياوغلا لهأ نع كدعبأو لمعلاو لوقلا حلاصل هللا كقفو يخأ اي ملعا

 هديؤيو هقلخ عيمج رش هيفكيو ءهرومأ عيمج يف هليكوو هبيسح هللا نوكي نأ دارأ نم

 يفو موي لك يف لقيلف ءهلضف ةعس نم هللا هينغيو ءهدابع بولق يف هتبحم يقليو هرصنب
 أرق نمو .ءنوسمخو ةثئامعبرأ وهو اهفورح ددعب 4”7ٌليِجصَوْلا َمَنيَو ُهّلَأ اًنْبَسَح» ةليل لك
 ني ةَمْعت أوبلَقنَف## :روكذملا ددعلا دعي لاق مث ءمدقتملا اهددع مويو ةليل لك يف ةيآلا

 جو رمارم

 هلا َنَوصِر أوعَبّتاو# :لوقي ةرم عباس يف مث 0 انا ”ي را ٍلَصَقَو هلل
 ناكو عيضن م يتلا هعئادو يفو عينملا هللا ررح يف ناك ترف لش 7 َُّشآَو

 . ىلاعت هللا نذإب تايذؤملا عيمج نم ظفحو هتاتكسو هتاكرح يف هب ًافوطلم

 2مم مصرا

 00 َمعِيَو هلأ انبَسَح# ةوالت ىلع ىلاعت هللا كقفو موادف :هنثك لاق مث
 3 تدرأ اذإو «نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا نيزئافلا عم زفت روكذملا ددعلا

 ةفيرشلا ةيآلا نمو ددعلا نم كغارف دعب لوقت مث ةروكذملا ةيآلا ولتتف ًاعيرس تامهملا
 اذه ىلع مواد نم ءنوصم رس كلذ يفف .نيسمخو ةئامعبرأ فيطل يوق يفاك ٌريزع

 .174 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (4) .173 :ةيآلا «:نارمع لآ ةروس (1)

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (5) .173 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (2)

 .174 :ةيأآلا ءنارمع لآ ةروس (3)



 تئش امل تئش ام نآرقلا نم نذخ 90

 ناكو ملاعلا يف هتبحم بي هللا عقوأو ءادعألا ىلع رصنلا نم دارأ دوا لمعلا

 نم ىهو ةبسانم ةيعدأ ءاملعلا بتر دقو :ةبآلا هذهل ةيسانملا ةيعدألا

 0 تايرجملا

 1 اًمميِإ قع 1 ل ع 2 0 َّّ مَن مُهَل َلاَق 0 ريقي مث «ةرم تر رم 30 ا ع ل

 لثم هلك يبنلا ىلع يلصي مث «ةرم نيسمخو ةئامعبرأ 7462 ليكمل منيو هَل اَنْ
 ثالث ةئام لك سأر دنعو «كلذ لثم فيطل اي يوق اي يفاك اي زيزع اي :لوقي مث .كلذ

 ءاهلك يرومأ يف يب فطلأ فيطل اي «ينوق يوق ايو «ينفكا يفاك اي زيزع اي تارم
 ءاضقب رفظلا كئاعد يف كمه نكي الو ءىضقت هتجاح ركذيو لزن اميف يب فطلأو

 .ىفخأو رسلا ملعي هنإف انالوم ةاجانم كمه نكيلو كبر نع ًابوجحم نوكتف كتجاح

 (450) ةقيرشلا ةيآلا ةوالت دعب تارم عبس أرقي نأ هتيفيكو ءاعدلا اذه يف :يناثلا

 :ةالص لك ربد ةرم

 مقتنا .راهق اي زيزرع اي مقتنم اي 5 0 ةرعلاو ةرهاقلا ةوقلا اذ ا اطلا ديدش اي

 4*2 ناو نم هلأ ني مُهَل نك اَمَو مود ُهَّلَأ ُهَّدَحأَك# تيمم ايي اوني انيصذز| نيفم اكل

 فصنمو نيرابجلا رهاق تنأ ؛هماقتنا قاطي ال يذلا تنأ ديدشلا شطبلا اذ اي راهق اي

 هنأ مُهَدَحأَع# اًءوس انب دارأ نمم انل مقتنا ءراهق اي كمسا لج ؛نيملاظلا نم نيمولطملا
 4 0 ُمُهَتْرَتَدَن» 00

 نمم توربجلا ةوطسبو «تبجتحا يئادعأ نم كشرع بجح ءاهب رون ؤلألتب مهللا
 ماود مويق موميدبو «؛تنصحت ناطلس لك نم كتوق ديدش لوح لوظبو .«ترتتسا ينديكي

 مغو مه لك نم كرس رس نم رسلا نونكمبو «تذعتسا ناطيش لك نم كتيدبأ
 لمحا شحولا سياح اي «شطبلا ديدش اي «شرعلا ةلمح نع شرعلا لماح اي «تصلخت
 تاتليعر نم ةيحر هلع دب الا يذلا ةلزهد ندين يف ةديسلاو يناذار يتمللا نمايرتع

 هوكي > .2504 © ريع نم هنأ كإ قُم بو نأ تربل ُّن م َبتك# ينبلغ نم بلغاو
 أورفُك َندلا ُهَّلَأ ٌدرو» 04 © 0 1 0 93 ع ّه هر ئرشلا ْدَحَأ آذإ كير ّدْمَأ

 .لبفلا روسو 4ع اذ كك اكو القل نمت هل لك أح ا: 3 م

 01 :ةيآلا .؛ةلداجملا ةروس 5( 173 : ةيآلا «نارمع لآ ةروس )00(

 .102 :ةيآلا ءدوه ةروس (6) .21 :ةبآلا ءرفاغ ةروس (2)

 .25 :ةيآلا ؛بازحألا ةروس (7) 11 :ةبآلا ءنارمع لآ ةروس (3)

 6 :ةيآلا .ناقرفلا ةروس 4(4)
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 طلس مهللا ءمهرورش نم كب ذوعأو .ءمهروحن يف كب أردأ نأ ديرأ ينإ مهللا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو هللا انبسح ءمقتنم اي راهق

 ةفيرشلا ةيآلا ةوالت دعب (تارم عبس) أرقي نأ هتيفيكو ءاعدلا اذه ىف :ثلاثلا

 .ةالص لك ربد ةرم نيسمخو ةئامعبرأ

 هيكححص و هلا ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 .(اثالث) ءملسو

 نمحر اي نمحر اي ءّبر اي بر اي بر اي ءهللا اي هللا اي هللا اي كلأسأ ينإ مهللا

 ماظن هب تظفح يذلا ظيفحلا كمسا قئاقر نم ةقيقرب ينددماو .ينم هب ملعأ

 جاتب ينجوتو «كتيامحو كرصن فيس ىندلقو .كتيافك نم عردب ىنسكاو «تادوجوملا

 يفو ايحملا يف ةاجنلا بكرم ينبكرو ؛«كنم ءادرب يندرو .«كمركو كتباهمو كزع

 .مظعألا كمسا قحب «تامملا

 عيمج نم ءوسب يندارأ نم ينع اهب عقدت ءراهقلا كمسا قئاقر نم ةقيقرب ينددما

 .ديرم ناطبشو «دينع رابج اهب يل عضخي زعلا ةيالوب ينلوتو «تايذؤملا

 .(0الث) رابج اي زيزع اي هللا اي

 رهبت ام كتيبوبر ةرضح نمو كتمارك نمو كتبحم نمو كتنيز نم يلع قلأ مهللا
 هنود ددمتو :نانصألا هل قفرتو «باقرلا هل عضختو « سوفنلا هب لذتو «لوقعلا هب

 .راهق كلم لك هل رخسيو «رابج ربكتم هل رغصيو ءراكفألا

 .(ًاثالث) رابج اي زيزع اي كلام اي هللا اي

 : 00 رايق ان ددحا ا دعنا وب اين هللا ا

 ىل نلأو هل ىسوم انديسل رحبلا ترخس امك كقلخ عيمج يل رخس مهللا

 .كتضبق يف مهيصاون «كنذإب الإ نوقطني ال مهنإف كي دوادل ديدحلا تنلأ امك مهبولق

 .تئش فيك اهفرصت ؛كدي يف مهبولقو

 .كنيد ىلع يبلق تبث (ًاثالث) بولقلا بلقم اي

 انديسب مهتبحم تبلجتساو هللا الإ هّلِإ الب مهبضغ تأفطأ (ًاثالث) بويغلا مالع اي
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 نإ ركع اذنه اهب وب شح و 1 0 1 ملف كَ هللا لوسر دمحم انالومو

 ب

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 24دك كَم الإ اذنه

 تزحلا ةءازقا ىتدايغلا) نينا نبأ مانإلا هبإ يطوي اهنقوإ /رضنلا بروح ,: عبازلا
 .فورعملاخددعب ةيآلا ةءارق دعب (تارم ثالث)

 .ملسو هبححص و هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .«كتامرح كاهتنال كتريغبو .:كرصن ةئثاغإ ةعرسبو .كرهق توربج ةوطسب مهللا

 اي بيجم اي بيرق اي عيمس اي هللا اي هللا اي هللا اي كلأسن «كتايآب ىمتحا نمل كتيامحبو

 رهق هزجعي ال نم اي ءرهقلا ميظع اي شطبلا ديدش اي راهق اي رابج اي مقتنم اي عيرس
 نم ديك لعجت نأ :ةرساكألاو كولملا نم نيدرمتملا كاله هيلع مظعي الو ؛ةربابجلا

 نمو ءاهيف وه اعقاو يل رفح نم ةرفحو ءهيلع ادئاع يب ركم نم ركمو ؛هرحن يف ينداك
 مهللا ءاهيدل ًاريسأو اهيف ًاداصمو اهيلإ ًاقاسم يديس اي هلعجا عادخلا ةكبش يل بصن

 بيبح لكل مهلعجاو .ىدرلا مهقلو ءادعلا مه انفكا صيعهك صعيهك صعيهك قحب
 .دغلاو مويلا يف ةمقنلا لجاع مهيلع طلسو ءاذق

 «مهدح لفأ مهللا ءمهددع للق مهللا .مهعمج قرف مهللا ءمهلمش هدب مهللا

 مهللا «مهيلإ ميلألا باذعلا لسرأ مهللا «مهيلع ةرئادلا لعجا مهللا ءمهدجن لقأ مهللا
 قيراو ءمهقانعأ ىلإ مهيديأ لغو .لاهمإلا ددذم مهبلساو ؛ملحلا ةرئاد نع مهجرخأ

 كئايبنأل ًاراصتنا كءادعأ هتقزم قزمم لك مهقزم مهللا .لامآلا مهغلبت الو مهبولق ىلع

 .كئايلوأو كلسرو

 كراصتنا انل رصتنا مهللا ؛كئادعأ ىلع كبابحأل كراصتنا انل رصتنا مهللا

 ال مهللا ؛كئادعأ ىلع كبابحأل كراصتنا انل رصتنا مهللا ؛كئادعأ ىلع كبابحأل
 مهطلست الو انيف ءادعألا نكمت ال مهللا ءانبونذب انيلع مهطلست الو انيف ءادعألا نكمت
 مح مح مح مح ءانيونذب انيلع مهطلست الو انيف ءادعألا نكمت ال مهللا ءانبونذب انيلع
 امم انتيامح قسعمح ؛نورصني ال انيلعف رصنلا ءاجو رمألا محن ءمح مح مح مح

 . فاخن

 امم انجن فاطلألا يفخ اي كفطلب .فاقحألا ةروسو فاقو هط قحب مهللا

 قوفو ءاجرلا لمأ انطعأ مهللا ؛ىولبلل ًالحم انلعجت الو ىوسألا رش انق مهللا .فاخن

 لجعلا كلأسن ءلأسن هلضفل هلضفب نم اي ءوه نم اي ءوه ايوه اي وه اي ءلمألا
 ىلع ميهاربإ رصن نم أي .هموق يف اطول باجأ نم اي .ةباجإلا ةباجإلا يملإ ؛ لجعلا

 31 : ةيآلا ءافاسوي ةروس 0020
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 باجأ نم ايو «بويأ نع رضلا فشك نم ايو ءبوقعي ىلع فسوي در نم اي ؛هئادعأ
 . ىّتم نب سنوي حيبست لبق نم ايو ءايركز ةوعد

 ؛كانوعد هب ام انم لبقتت نأ تاباجتسملا تاوعدلا هذه باحصأ رارسأب كلأسن

 رعصتلا و نيسسوؤعلا كدا ةذعر: ىذلا كدعودابل رحنا كانامس: ان اعييح انيظعت نأو

 . ؟نِيَظلأ ني تنكح نإ َكَمَحْبْس َتَأأ آلِ َهَلِإ اَل» ءنيبملا حتفلاو رفظلاو
 انلامآ تعطقنا :؛كيف الإ كقحو اناجر باخو .كنم الإ كتزعو انلامآ تعطقنا

 باخو كنم الإ كتزعو انلامآ تعطقنا «كيف الإ كقحو انؤاجر باحخو كنم الإ كتزعو

 نإ هللا ةرانغ انه ريسلا ةدرقأف :تلغشاو ماحرألا ةراغ تأطبأ نإ ؛كيف الإ انؤاجر

 ماحرألا ةراغ تأطبأ نإ ؛هللا ةراغ انم ريسلا برقأف تدعتباو ماحرألا ةراغ تأطبأ

 .هللا ةراغ انم ريسلا برقأف تدعتباو

 هللا رناغ اي انتدقع لح يف عرسم ريسلا يدج هللا ةراغ اي

 ( وا وفن رع جعبش نلف اهدح ىدسلا ضر نانا ناش

 (ًاثالث) هللا ةراغ اي ىحضلاب يكردأاف ًارحس يكردت ملذإ هللاةراغ اي
 : اريضت هان نكون للابك نعود عسا وكرم اناز او نوفاعلا تدي

 . (ًاعبس) '”4ٌليحولا مَعَ ُهَللأ اَنبَسَح»
 .(ًاعبس) ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 َيِعْلا بر هَل دمْفَلَو اوُمَلَظ َنِدْلا روق دا َيَقَفط ء(اعبس) نيمآ انل بجتسا
204 

 اوطبتشاانب ماوقأ لمش يىتتشو اوطبر ام دقع يلح هللارصن اي

 (ًاعبس) اوطبه مهملظ يف اولع مه املكو مهعطاق هللا فيس ربكأ هللا

 ءادحأ مهنم قبت الو ءاددب مهلمش ددبف ًاددع انءادعأ ملعت كنإ مهللا [ةوعدلا]

 ال مهو ًاركم انركمو اركم اوركمو ءريدق ءيش لك ىلع تنأو :ًادمرس ىقابلا تنأ كنإ

 مهتويب كلتف ؛نيعمجأ مهموقو مهانرمد انإ مهركم ةبقاع تناك فيك رظناف ؛نورعشي

 .مهتكاسم الإ ىري ال اوحبصأف اهبر رمأب ءيش لك رمدت ءاوملظ امب ةيواخ

 يف امب ءهاوس يجارلل سيل نم ايوه اي هاثوغ اي وه ايوه اي :[ةوعدلا ةوعد]
 يلعلا سدقلابو :هيرئازو يبنلا ربقبو ؛هالت نمو ميكحلا ركذلابو يفخ مسا نم حوللا

 انع فعأو كفطلب انئلماعو ءهاعد ًارطضم بيجم تنأف اناعد ٌبر اي انم لبقت ءهاوح امو

 .45 !ةيآلا «مامنألا ةروس (2) .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (5)



 تئش امل تئش ام نآرقلا نم ذخ 94

 لصو «.ةهاشح قرحاو هناسل لسو ؛هذب عطقاو هدلج قزمو فاللب مظعأو انداك نم دكو

 .وه اي هاثوغ اي باحصألا اذك ملس مث كيبن ىلع

 :يهو ةبرجم تايفيك بزحلا اذهلو

 .(ًاثالث) وأ ةرم كلذ دعب بزحلا اذه أرقي مث (450) ةنبسحلا ىلتت نأ

 رومألا نمو .؛ةمهملا لئاسملل ةرم (41) بزحلا اذه ةوالت ةعفانلا تاققحملا نمو

 نم (30) مامت ىلإ اذكهو (تارم ثالث) بزحلاو :(100) ةنبسحلا ىلتت نأ ةمهملا

 . لَك يبنلا ىلع ةالصلاو رافغتسالاب أدبيو بزحلا نم (تارم ثالث) ةنبسحلا نم (100)

 450) فيرشلا ةيآلا أرقي نأ فوخلا عفدو ةيامحلاو ظفحلل عفني اممو :سماخلا

 :تارم ثالث ءاعدلا اذهب وعدت مث (ةرم

 تأ الدلع ناو قنا نهي وسلا هد اذ هاذا ندد كن اننا ىتز مولا

 لك رش نمو «هللا ودعو يودع نم هلل وه مسا لكبو هللا شرع رونبو هللا رونب تبجتحا
 يسفن ىلع تمتخ ءميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال .فلأ فلأ ةئامب هللا قلخ

 هب متخ يذلا عينملا سودقلا هللا متاخب يبر يناطعأ ام عيمجو يدلوو يلهأو ينيدو

 الإ ةوق الو لوح الو 076ليِحَرْلا منَ هلا اَنْيَسَح#» .؛ضرألاو تاومسلا راطقأ ىلع
 . ميظعلا يلعلا هللاب

 أرقت مث ءروكذملا اهددعب ةفيرشلا ةيآلا أرقت نأ ًاضيأ ظفحلل عفني اممو :سداسلا
 . سمشلا عولط دنع (تارم عبس) ءاعدلا اذه

 عنص فيطلبو هللا فطل يفخب تنصحت ؛هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا ءاش ام هللا ىلع

 هللا فنك ىف تلخد هللا ناطلس ةوقبو هللا ركذ ميظعبو هللا رتس ليمجبو هللا

 ينرتسا مهللا «هتوقو هللا لوحي تنعتساو يتوفو يلوح نم تئرب هللا لوسري ترجتساو

 هللا انبسح ؛نيتم اي يوق اي كتوقب نيملاظلا موقلا نع ينبجحا نيملاعلا بر اي .كيلإ
 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛«ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ليكولا معنو

 دمحلاو «نيدلا موي ىلإ ًامئاد ًاريثك ًاميلست ملسو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيببنلا متاخ

 .نيملاعلا بر هلل

 .173 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس («1)
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 ولا و ما : عباسلا

 ديرك © ريقتنُم رم لع © يي َنَل كا © يكفل يكقلَو © بو :لوقت
 َمُهَم ْمْركأ لع ُلّوَمْلا ّقَح َدَمَ دق 09 نوع 2غ َمُهَف مهف مويا ا ل محلل ريل

 1 نم اَنْلَعَجَو © َنوُحَمَفُم مُهف هي نادل 0 ّىِهَف الَدْغَأ مهقتعَأ ف ىف المج اَنإ 6 نوني ال

 ف اي عت درك 48 ني لاقل ا ع روبل لوو ادت ملا
 رم (313) 2240© َنرْرِينم ال ْمُهَه ْمُهََْفَأَك اًدس مهِفْلَ ْنِمَو دك َمِهِدْ

 دنع ةيآلا أرقت .ةفآ لك نم مالسلاو 20000 : نماثلا

 نمحرلا هللا مسب :ءاعدلا اذه عم ؛نمألا لصحي هنإف ةرم (450) فوخلا لوصح
 ؛ماري ال يذلا هللا نصح يف معنلا نم يلع وه ام عيمجو يناميإو يسفن تلعج ميحرلا

 ال يذلا هللا رتس يفو ؛كردت ال يتلا هللا معن يفو ءهرفخي ال يذلا هللا راوج يفو

 ءظوفحملا هللا راوج يفو «عيضت ال يتلا هعئادو يفو ءعينملا هللا بنج يفو «كتهي
 ناحبيس هللا نذإب ينترظن نيع لك تيمعو هللا لالج لجو مصتعم وهف هللاب مصتعا نمو

 ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا
 هللا ملع نم بزعي الو ءيش لك نم هللا يبسح ””4 ءيزصْلا عيت ٌوُهَو رده كييَنه
 لوحلاب ناك ثيح قحلا رصان ءدينع رابج لك لذم ؛هللا بلاغلاو ؛هللا رهاقلاو ؛ءيش

 404 © ورسم د ع مه اًذإَف ٌةَدِحْو 2 لإ تاك نإ# ةوقلاو

 َمُهَل َلاَق يا لوقا هيلا لوار ةيارملا سي أ: ًاضيأ تايفيكلا نمو : 2
 أاوَلَقْنَت 69 ٌليكلا َمَنيَو ُهَنأ اًنيْسَح ْاولاَكَو اًننميِإ ْمُهَداَرَه مهوَمْحَأَك ْمُكل اوُعَمَج َدَه سائلا َّنِإ ساّتلأ - ليسوع حج و صامج يرحل سرا رس ص 1 رو و 207

 .540© و مميِظَع ٍلِْضَف ل هلأ َنوُصِر أوعبُت امي وس 1 حتت ٍلْضَفَو تك | نم ومع ومعي

1 

0 

 نإَد 0 0 اذه 0 8 0007 50 0 0 منو 1 مع م و

 ع رع 0 ل أ نكست ير تي كلا آم اعيمج ا قا قف

 ثالث) تايآلا هذهأرقي "7489 تيبيزُلا ني َكَمَنيأ ِنَمَ ُهَّنَأ َدَْبْنَح ُنَلأ اًبنأي ©
 كَل أوُعمَج دق َساّنلأ َّنإ سائلا ُْمُهَْل َلاَف َنِْلا» را .(تارم

 :لوقي مث 20469 ٌليجسَوْلا َّمَميَو هَل اَنْبْسَح ْاولاََو اًنمِيِإ ْمُهَداَرَه َْمهْوَتْحَأَ تا ل نا

 .174 2173 :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس (5) .9 1 :تايآلا ءسي ةروس (1)

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (6) .9 :ةيآلا ءسّي ةروس (2)
 .64 62 :تايآلا «لافنألا ةروس (7) .137 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (3)

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (8) .53 :ةيآلا ءسّي ةروس (4)
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 : هلوقب متخي مث .ةرم ةثام ''”4ٌليجصَوْلا َمْعيَو ُهَنأ اَنْبْسَح»

 .تارم ثالث اهرخآ ىلإ 7” َكوُعَدْحي نأ 7 نإَول

 هل َلاَك َنِدْلا :لوقيف ةثلاث ةرم حتفتسي مث

 د مكي ند ورع نام "هيا هقول تدعو

 ةرم حتفتسي مث قبس امك .«تارم ثالث اهرخآ ىلا (5) ي رعد نأ اودِيِرب نإَو#

 :لوقي مث ءاهرخأ ىلإ يب مال مهل َلاَق لاق اك َنِرْلا» :لوقيف ةعبار

 ل ا ير كس ل ل 00 00 ا ا _ل

 : لوقي مث اهرخآ ىلإ ””4 ُساّنل
 نأ اوديرب نِإَو# :هلوقب متخي مث 0 0200 4 00 هو دو د هو تءَع»

 أوعبج د َساّنلَ كك ٌُساّنلَ يل لاق َنِدْلا# :لوقي مث «تارم ثالث اه رخآ ىلإ 011ج رع عم
 ص رز 2 هع و

 ٍلْصَمَو أ ني معيب اوَيَقَُك © ٌليكسَرلا منيو هلأ اَْبَسَح ولاَ اًمميإ ْمُهَداَرَك ٌمهوْخأ 5
 أرقي مث «تارم ثس (12)# © ٍميِظَع سك ود هنو أ َنوْصِر | أوعَبَّتأَو ءوس ْمُهَنَسْمَي ك

 ٍضوَتْخََ كك اوَُمَج َدَق َساّنلأ َّنِإ ٌساّنل وَ لَ ام َنِدَلا# :لوقيف ةعباسلا ةرملا يف اهلك ةيآلا
 صر ور ع

 ا 1 ٍلْضَفَو أ نم َةَمْعِنِب اولَقنَأَ 9 ليعمل محِيَو 6 م اًندميإ ُمُهَداَرَ
 5014 © ريع ٍلْصَم ردو أ توضي [بكأو رع 3) ميلظع مد ع 2 ماس < م و جا

 3 ءاعد - 5

 اقي يذل
 14 م ههرلا قام م 4 د د اً ءرعرع

 ا لقي قُم يع نيو ل اذ اء مهتءاج اداره : ىلاعت رع ا كو 0

 ,.62 :ةيآلا .لافنألا ةروس (8) .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (1)

 .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (9) .62 :ةيآلا «لافنألا ةروس (2)

 .173 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (10) .173 :ةيآلا «نارمع لآ ةررس (3)

 .62 :ةيآلا كلاقنألا ةروس (11) .173 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (4)
 .174 173«2 :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس (12) .62 :ةيألا .لافتألا ةروس (5)

 .174 2.173 :ناتيآلا «؛نارمع لآ ةروس (13) .173 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس (6)

 .173 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس (7)
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00 
 لأ ادع ذم اررغل ةردا :تييقت :ةلكوا لك ك2 هلم” هنأ لا لشن ورع را يس ع

 0 52 اوك اكن دوش ادعو

 كلأس يذلا نمو ءهرجت ملف كراجتسا يذلا نمو «هبجت ملف كاعد يذلا نم مهللا
 هاثوغ اي ءهفكت ملف كيلع لكوت يذلا نمو ءهنعت ملف كب ناعتسا يذلا نمو ؛هطعت ملف
 صضقاو ؛كدنع نم ةياده اندهاو .ثيغم اي انثغأ ثيغتسن لب ءهاثوغ اي هاثوغ اي

 نآرقلا قحب انتاهمألو انئابآلو انل رفغاو ءاننود ضقاو ءاناضرم فشاو ءانجئاوح

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ميركلا لوسرلاو «ميظعلا

 1 كتحبس َتأأ الإ َهَلِإ اله - 6
 دإ كتكبس َتأ الإ َهَلِإ الل ةروهشملا نونلا يذ ةوعد جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 | َهَلِإ آَلظ :هلوقب ديرفتل 0 يا نكح
 ىف قرات 1 د را ذإ نول اًو# هلوقب هيزنعلاب مث ٠ , 80 َتنأ
 نوكسي نأ نسمع 046 ةيينيطلا ّنِي تدك نإ فتكيس تن الا لإ ل نأ تمل
 مهسفنأ نيملاظلا يأ 0س نم تنك ٍّنإ# ءنيعم وأ كيرش وأ هلإ ةفلعم

 «تافلاخملا قيرط نم تابوقعلا نأو مؤشو ملظ بونذلا نأ فرعتل «ةلفغلاو بونذلاب

 اذهلف ءبنذلا نارفغلاو ا فشكل بجوم ٌبرلا نم وفعلا بلطو بنذلاب رارقإلاف
 814 6 ننزل "نيد :تكفلذكو فلا نو هكيَصَو 2 اننهتشنا# -هلوقب ,لاغت هلا هبقغ

 ءهححصو مكاحلاو 5000 يف ميكحلاو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحأ جرخأ

 سي هيودرم نباو رازبلاو متاح يبأ نباو ريرج نباو

 َّلإ دل الط توحلا نطب يف وه ذإ نونلا يذ ةوعد» :لاق لك يبنلا نع هك صاقو
 0 فور مسام . نبط ني تن نإ كَبحَبُس تأ
 .(هل باجتسا

 4 لما 4 ا 0
 دهن يف زل

 د
3 

 نايا

1 

 اذإ يذلا هللا مسا :لوقي هلي هللا لوسر تعمس : هالو دعس نع ريرج نبا جرخأو

 سنويل يه هللا لوسر اي :تلق .«ىتم نب سنوي ةوعد ىطعأ هب لئس اذإو باجأ هب يعد

 ا را يب ا ا حش ككِلَدَكَو» :هللا لوق عمست ملأ» :لاق ؟اهب وعدنأ
 .اةاعد نمل

 .87 :ةيألا «ءايبنألا ةروس (5) .124 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (1)

 .88 :ةيآلا ؛ءايبنألا ةرروس (6) .87 :ةيآلا ءءاينألا ةروس (2)

 .87 :ةيآلا «ءايبنألا ةررس (7) .87 :ةيآلا ءءاينألا ةروس (3)

 .88 :ةيآلا ؛ءايبنألا ةروس (8) .87 :ةيآلا «ءايبنألا ةروس (4)



98 
 تئش امل تثش ام نآرقلا نم ذخ

 ةيآلا هله :لاق هيك يبنلا نع هيض ةريره يبأ نع يمليدلاو هيو درم نبا جرخأو

 يف سنوي اهب ىدان 14 يلا 1 بدكم نإ فكك تأ لب دن ل88 ءاينألا عزفم هل
 «توحلا نطب ةملظ

 اذإو باجأ هب يعد اذإ يذلا هللا مسا :لاق وا نع مت اح يبأ نبا جرخأو
 , 204 نيلي ّ كح َك تام ع لإ هل 3 ىطعأ هب هب لكس

 ىلع مكلدأ لهاا :لاق كك يبنلا نع هيض صاقو يبأ نب دعس نع مكاحلا جرخأو
 604 َنيطا ني تدك نإ كتحْبُس تأ لإ َهَلِإ آل سنوي ءاعد مظعألا هللا مسا
 نإو : ديت رجا نلف تلا فرت يا فاح «ةرم نيعبرأ هضرم يف هب اعد ملسم اميأف

 .[334 ص 4 ج روثنملا ردلا] ءها .«هل ًاروفغم أرب أرب

 ًاقرو هيف تدجوو كولملا ضعب ةنازخ يف ًاطقس دجو لاق هنأ ظفاحلا نع يكحو

 هللا مسب ٠ يع لك نم ءانش اذه :هرهم نلغ ايونكم تدجوف مادخلا تحسنت موتك
 0 : لوقيو: هيدي: عقري مث نيتعكر يلضيف .لبللا يف ديعلا موتي ميخرلا نمحرلا

 ١ لإ َهَلِإ 0 توحلا نطب نم كادانو 00 «كينبو كدبع نونلا

 دكا لي سمعو مل اًنْسْسَف# :تلق كنإو .74 يملا 0
 .كديب قد كتمأ نباو كدبع نباو كدبع ينإف 4 تييِمرَمْلا ضقت كلإدكُو

 تك ْنِإ كتب َتنأ لإ هّلِإ آّل» ف سنوي لاق امك لوقأو : راسا رق ةرغذا
 كرت تيل امك محلا نم يتصنو 19 يدويا تختم انك ىلإ ايجتسالا# 4 َنِيِلَطلا َّنِم

 . داميلل كِل ال َكَّنِإؤو ءريدق ٍءيش لك ىلع

 ىدحإ ةيآلا هذه ةءارق ىلع ةيظاوملا نوحلاصلا اهيوري يتلا تايبرجملا نمو

 . عاطقنا الب ةيلاتتم اموي نيعبرأ حبصلا ةالص دعب لصف الاب 410 ةرم نيعبرأو

 نذإب هل لصحت ةريثك ةيويندو ةينيد ضارغأل ةرم فلأ ًايموي اهتءارق مهضعب بترو
 . هللا

 دنع اهنم راثكإلا نأ لصاحلاو «ةرم نيعبرأ رتولا دعب اهتءارق مهضعب بترو

 .اهل فشاكو نسح تامهملاو بئاونلا

 .87 :ةيآلا ءفايبنألا ةروس (4) .87 :ةيآلا ءءايبنألا ةروس (1)

 .88 :ةيآلا .ءايبنألا ةروس (5) .87 :ةيآلا فاينألا ةروس (2“

 .87 :ةيآلا ؛ءايبنألا ةروس (3)
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 « يلم لأ ره وهو 2 000 ف 3 7

 عيمس اي :هلوقب ءاعدلا أدبي نأ ةفيرشلا ةيآلا هذه يف ةعفانلا تابرجملا نمو

 را مابا زا رب نورتو اال كلا ندب ريو مل رج 60 ناك يوحي لع

 لص مهللا : :ةغيصب ةرم ةرشع ىدحإ هو يبنلا ىلع يلصيو 2006 ميال ٌميِيَسلَأ وهو هو

 «كلذ مدقت هرخآ ىل تافآلاو لاوهألا عيمج ا

 : ىهو ركذلا اذه دعب ىلتت ىتلا ةوعدلا هذهو

 كلأسأ «تانيبلا تايآلا لزنم ايو تاوعدلا بيجم اي تامهملا يفاك اي مهللا

 «ةناعإلا دادمإب هللا اي ىندمت نأ ىفاولا لماكلا كددم ضيفبو «ىفاكلا بيسحلا كمساب

 ؛ةناهملاو لذلا بابسأ نم ٍببس لك اهب ينيقت يهبلا كرون عطاس نم ٍزع ةعلخ ينسبلأو

 لك ينفكاو .ةياعرلاو ظفحلا نيعب ظفاح اي ينألكاو «ةيافكلا قدارس يلع برضاو

 غولبو دادمإلا رس نم بطاخأ ىثح يرظات رهسي وأ يرطاخ قوشي امم ريقح ليلج

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو :204زيبصلا عيبتلا َوْهَو ْذَنأ قُكِتْكَبُن» ؛دارملا

 .ملسو هبحصو

 ا 3

 سي ةروس - 8
 نإ» :لاق هنأ هيك يبنلا نع اهلضف يف ءاج دق سي ةروس جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 رشع نآرقلا ةءارق اهتءارقب هل هللا بتك سي أرق نمو ءسَي نآرقلا بلقو ًابلق ءىش لكل
 .(بيرغ ثيدح اذه :لاقو يذمرتلاو يمرادلا هاور) ؟تارم

 أرق ىلاعت هللا نإ دي هّللأ لوسر لاق لاق هنع ىلاعت هلا يضر ةريره يبأ نعو

 د ةكيدولملا تعمتب' اعلق 0 فلأب 0 تاومسلا قلخي نأ لبق سيو هط

 . (يمرادلا هاور) «اذهب

 .هل رفغ هللا ةاضرم وأ هللا هجحو ءاغتبا ةليل ىف سي أرق نم :لاق نسحلا نعو

 .(يمرادلا هاور) هلك نآرقلا لدعت اهنأ ينغلب :لاقو

 هللا هجو ءاغتيا ةليل يف سي أرق نم» :ِةِلكت هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو
 . (يمرادلا هاور) «(ةليللا كلت ىف هل رفغ

 ردص يف سي أرق نم» : هِي هللا لوسر نأ ينغلب لاق حابر يبأ نب ءاطع نعو

 .137 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (2) .137 :ةيآلا قرقبلا ةروس (1)
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 .(يمرادلا هاور) . حبصي ىنتح هتليل رسي يطعأ ةليل ردص يف اهأرق نمو ؛ يسمي

 بلق يهف راتخملا ثيدح يفو ءرجألاو لضفلا ةريهش رادقملا ةميظع سي ةروسو

 ؛«تامهملاو لزاونلا فشكل ةدعلا يهو :ناجشألل ةيحاملا نازحألل ةيلجملاو نآرقلا

 ءايلوألا اهيلع بظاوو نوفراعلا اهب ىصوأ دقو ؛«تايلبلاو نتفلا نم ةمالسلاو
 دنع اهيلع عزفاف ءاهب جئاوحلا ءاضقو هدصاقم يف حاجنلا دجي قداص لكو ءنوحلاصلا
 ءرمألا كل رسيتيو ردصلا حرشنيو جرحلاو قيضلا لوزيو جرفلا لصحي ؛ةلزانو مه لك

 ةرهاظلا هللا ءامسأ نم تعمج ام لمأتو ءاهتوالت يف روضحلا نسحأو اهتءارق نم رثكأو
 "74 09 َنْحَمْفُم مُهَف ِناَتْدَألا لإ َىِهَف الدْفأ مهَقَتْعَأ يف المج انِإإ# :هلوق يف ةرمضملاو
 هو ل ا تئرق نإو ءاهريغ هعمجي مل ام كلذ نم تعمج دقف امهوحنو

 ةةروهشم اهذعب ةفذأ اونسحتمار دادعالا هذه تاركذ كتف ءاتي ناك نيعيرألا .ىلإ
 ينمركأ مهللا اد مثلا ّنِم نلَمَحَو# هلوق دنع لوقي 0 ا

 اهل ٍرَمَتَسَمِل ىرْجي ٌسْمَّشلأَو# هلوق رركيو ءنيمحارلا محرأ اي اهلك يدنارح» ءاضقب

 بر ني الوم ٌملَسل :ىلاعت هلوقو ءةرم ةرشع يتنثا 0040© ٍوِيَِمْلأ رعْلا ٌرِدَقَت كي
 َضْرَأْلاَو ِتْوْمَسلا َقَلَخ ىِيَلا َىِنْلَول :ىلاعت هلوق دنعو «ةرم ةرشع تس تس 24© ميّت
 هتجاح ركذيو ءاذك يل لعفي نأ ىلع رداق ىلب : لوقي 8061 كتم يل نأ َحلَع ٍرِددَتب

 «نويدم لك نع سفنملا ناحبس ؛نوزحم لك نع جرفملا ناحبس :اهمتخ دعب لوقيو
 رسي يف ًالجآو ًالجاع يمغو يمه ينع جرف مهللا ؛نونلاو فاكلا نيب هرمأ نم ناخبس
 .نيمآ ةمالسو ِةيفاعو

 .مويق اي يح اي مومهلا

 00 00 ةلمعو ؛غ ؛نيلقملا زنكو سيايرتملا د 00

 ا ا رس

 د سي ةظفل رركي نأ اهتءارق يف نيحلاصلا نع ةبرجملا تايفيكلا نمو
 ٌرِدْنَت َكِلَذ كهل ٍرَمَئَسُمِإ رمت سْمَّئلآَو8 :هلوق ىلإ ةءارقلا يف غلب اذإو تارم عبس

 .58 !ةيآلا ءسّي ةروس (4) .8 :ةيآلا ءسّي ةروس (1)

 .81 :ةيآلا ءسي ةروس (5) ,27 :ةيآلا ءسّي ةروس (2)

 .1 :ةيآلا ءسّي ةروس (6) .38 :ةيألا ءسي ةروس (3)
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 ب نم ا ملم هلوق غلب اذإو ؛ةرم ةرشع عبرأ اهرركي " 4© رين ِميِلَعْلا زيرعْل

 ِتَرَمَسلا َقَلَح ىِزْلا َنسِئَلَرأ# هلوق ْ اذإو «ةرم ةرشع تس اهرركي © ويح
 اهرخآ ىلإ أرقي مث «تارم عبرأ اهرركي 14قب ٌمُهَلْتِ 0 نأ لع ٍرِدَقِب ٌضْنَأْلاَ
 لصحي تارم عبس بيترتلا اذه ىلع ةروسلا أرق نمو ؛نيعبرأو ىدحإ عومجملا غلبف
 . هللا نذإب هدوصشمو هدارم

3 

 كعدوتسنو كفلحتسن انإ مهللا :دادحلا هللا ديع بيبحلل سي ءاعد

 كفنك يف انلعجا مهللا ءانتيطعأ ٍءيش لكو انلاومأو اندالوأو انلهأو انسفنأو اننايدأ

 رش نمو :«يغب يذو نيع يذو دينع رابجو ديرم ناطيش لك نم كذايعو كراوجو كنامأو
 ىروقتلاب انققحو «ءةمالسلاو ةيفاعلاب انلمج مهللا + ريدق ِءيش لك ىلع كنإ رش يذ لك

 انيدلاولو انل رفغا مهللا ء«ءاعدلا عيمس كنإ ةمادنلا تابجوم نم انذعأو «ةماقتسالاو

 نملو كيف انبحأ نملو انبابحأو انباحصألو نيدلا يف انناوخإلو انخياشمو اندالوألو

 مهللا لصو «نيملاعلا بر اي تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤمللو انيلإ نسحأ

 لامك انقزراو .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحيم انالومو انديس كلوسرو كدبع ىلع

 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ةمالسو ةيفاع يف ًانطابو ًارهاظ هل ةعباتملا

 «(ًاعبس) ةحتافلا لوألا يف أرقيو نيتعكر يلصي :ست ةروسل رخآ ءاعد
 ةالصلا دعب مث «(ًاعبس) صالخإلاو «(ًاعبس) ةحتافلا ةيناثلا يفو ء(ًاعبس) هانلزنأ امنإو
 :اذه وهو ءاعدلا أرقيو كي يبنلا ىلع يلصيو سي ةروس أرقيو لمسبي

 كب ذوعأ ينإ مهللا ءدر الب يئاعد بجتساو ءدك الب ًالالح ًاقزر ينقزرا مهللا
 ام مكحيو ءهتردقب ءاشي ام هللا لعفي ءءادعألا رهق نمو :؛نيدلاو رقفلا ءنيتحيضفلا نم

 «نوجسم لكل صلخملا ناحبس «نويدمو بوركم لك نع سقنملا هناحبس ؛هتزعب ديري
 يف ءاملا يرجم ناحبس «نوئكم لكب ملاعلا ناحبس «نوزحم لك نع جرفملا ناحبس
 :ةلمأ امن لاق نع ناهتن قولا و :هفاكلا قوي هتفارعا رع نم تاغيس « نريعلاو رضا

 «جرف جرفم اي ءجرف جرفم اي ءجرف جرفم اي 74 وكيف نُك مل ٌلوُمَي نأ اَعْبَس دا آد
 اي هللا اي هللا اي هللا اي ءنوعجرت هيلإو ءيش لك توكلم هديب يذلا ناحبس .«جرف جرفم اي
 كايإو دبعن كايإ «نيعم اي رصان اي ,يظفح كيلع ؛يدارم كدنع نم اي ديجم اي ديمح
 ا كما ةكرم نب ةروس كرت «يلحااب لاقت لاحت لك نلعاانعأ هللا: قيفتت
 مزاه ايو .ءباحسلا يرجم ايو ؛باتكلا لزنم اي مهللا ءنيمحارلا محرأ اي هللا

 .81 :ةيآلا ءسّي ةروس (3) .38 :ةيآلا ءسّيةروس 41)

 .82 :ةيآلا نسي ةروس (4) .58 :ةيآلا ءسي ةروس (2)
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 ل ع سي صرع ١ جس مما ع نس صرع 6 د

 اه َمُهَفَنَعَأ تَظَف هِيَ هامل 0 هن ْاَمَم نإ# ء.ءادعألا عيمج ىلع انرصنا ا
 َنيِيمْؤمْلا هلأ كو 0.274 اريح أولي ل مهظيعي أورفك نذل ُهَلَأ دزو# 17402 َنيِعِضَح
 شن( 0 7 5 0

 3 4 ريع ايو هوم هلأ تراكي َلاَتَي

 نونظلا هطلاخت الو نويعلا هارت ال نم اي :نيحلاصلا ضعبل رخآ ءاعد
 ليقاثم ملعيو .؛رئاودلا ىشخي الو ثداوحلا هريغت الو ,.نوفصاولا هفصوب طيحي الو

 ليللا هيلع ملظأ ام راجشألا قرو ددعو راطمألا رطق ددعو «راحبلا ليياكمو لابجلا

 ام ملعيو الإ رحب الو ءًاضرأ ضرأ الو ًءامس ءامس هنم ىراوت الو ءراهنلا هيلع قرشأو

 موي انمايأ ريخو ءاهرخاوأ انرامعأ ريخ لعجا ؛هرعو يف ام ملعيو الإ لبج الو هرعق يف
 ىخب نمو ءهدكف انداك نمو «هداعف اناداع نم مهللا .ريدق ءيش لك ىلع كنإ هيف كاقلن

 ءهران انيلع بش نم ران انع ءىفطأو .هذخف ءوسب اندارأ نمو .هكلهأف ةكلهب انيلع
 اي «يقاولا كرتسب انرتساو ؛نيصحلا كعرد يف انلخدأو ءهمه انيلع لخدأ نم مه انفكاو

 قيقحتلاب انلعفو انلوق قدصو «ةرخآلاو ايندلا رومأ نم انمهأ ام انفكأ ءيش لك انافك نم

 :قيفحلا قحلا لالا فنار قطن الااج انيعت لو «قيض لك انع جرف قيفر اي قيفش اي

 راو اال نم اي اكتم لكون ادع يبا هيل نب اي تاكا يل قارا ايرتحا

 انيولق تنقيت دقف ؛ماري ال يذلا كنكرب انفنكاو مانت ال يتلا كنيعب انسرحا «ناكم هنم

 0 مرا تل احر انواع فيار كلين ال انناو.اذمأ هل هلإ هل" نأ

 ميلع انتجاحب تن | ميلع اياولعاب «ميظع لكل ىجري ًاميظع اي ءانب يذلا ضرملا نم

 دوجأ ايو نيمركألا مركأ اي اهئاضقب انيلع نئماف ءريسي كيلع وهو ريدق انصالخ ىلعو
 .نييساحلا عرسأ ايو نيدوجألا

- 1 
1 

6 

 : يلاتلا وحنلا ىلع سي ةءارق مهضعب بتر دقو

 4*4 نوري ال ْمُهَه َمُهِبَمْفأَت# هلوق ىلإ لصو اذإف ةروسلا لوأ نم أرقي نأ وهو

 0 تكلا

 ءادعألا نويع نع يعم نمو ينفخأ .هقلخ< يف هرسو هرس يف هرون نم اي مهللا

 .هللا اي دسجلا يف حتورلا تيفخأ امك نيملاظلاو نيدساحلاو نيدقاحلاو

 .9 :ةيألا ءسب ةروس (4) .4 :ةيآلا ءءارعشلا ةروس (1)

 .43 :ةيآلا ءرونلا ةروس (5) .25 :ةيآلا «بازحألا ةروس 2(4)
 ,25 :ةيآلا ءبازحألا ةروس (3)
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 مث 24 ريرَكم رجل قرْفْعَمِي هرْسف# هلوق ىلإ 074ه َهَتَرَدنأَ ء َحِبلَع ءآَوَسو## لوقي مث

 0 ينهزنو «نيفراعلا برق 3 كيلإ ينبرقو «ميرك 0 ةرفغمب ينرشب مهللا :لوقي
 اي نيرهطتملا نم نوكأل عبطلاو مدلا قئالع ينع لزأو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا
 «كرون نم ينسكأ ؛ميدقلا كناسحإ ناسحإلا ميدق اي نيبم 2 ايرون اي ءهللا

 «كدوهشب ينمقأو ءكب ينرصبو .؛كنم ينعمسأو ؛كنع ينمهفأو .كملع نم ينملعو
 .ميظع اي يلع اي ميلح اي عيمس اي ريدق ءيش لك ىلع كنإ كنم ىوقتلا سابل ينسبلأو

 مث ةيآلا "4 مهر كا هلوق ىلإ 4*2 َنْوَمْلا ين نحت اًنإ# مث
 لعجاو .مهبولق ىلع طبراو «مهيديأ للغاو ؛مهتنسلأ يعم نمو ينع فك مهللا :لوقي
 ٌرداق يح كنإ كناطلس نم ًادنجو «كتوق نم ًاباجحو ؛«كتمظع رون نم ًادس مهنيبو اننيب
 :ترلفلا تلجوو نلألا هلك ةناسنألا كييفو: (اةلق):ةرجولا فيسات رايق" ردكم
 ا متاخو .مهمادقأ تحت مهرشو مهنيعأ نيب مهريخ تلعج

 2504 زيك طيلصلا عييت َوُهَو ُهَنَأ ُمُيَكِْكَيَن# صعيهك قحب نوقطني الو نورصبي الو نوعمسي

 'نويعلا هارت ال نم اي» أرقي اهنم ىهتنا اذإف ةروسلا رخآ ىلإ 74ه[ زَلَو»# :لوقي مث
 .مدقت دقو

 سيردإ نب دمحأ مامإلا ناكو :سيردإ نب دمحأ يديسل سي ءاعد

 ىدحإ اهتءارقب مهرمأيو دئادشلا دنع ناوخإلا عمجي ام ًاريثك هنع ىلاعت هللا يضر

 نأ ىلاعت هللا لضفب ترتخا دق :كيرفعجلا حلاص خيشلا يديس لاق ؛ةرم نيعبرأو

 هنع ىلاعت هللا يضر سيردإ نب دمحأ «يديس هفلأو هعمج يذلا ءاعدلا كؤاعد نوكي

 : سي ةءارق متخخ دعب ديرملا لوقي نأ وهو يفيسلا بزحلا رخآ يف د دلع يبنلا رمأب

 كلو رفارف لك قانا احر يام رار لطي يللا
 تاوامسلا لهأ اهب فرطي ةفرطو ةحملو سفن لك يدي نيب كيلإ مدقأ ينإ مهللا ءهللا

 ءهلك كلذ يدي نيب كيلإ مدقأ ناك دق وأ نئاك كملع يف ره ءيش لكو ضرألا لهأو

 ًانيقيو ءًأارباص ًاحيحص ًاندبو «ةيكاب ًانيعو :ًاعراض ًاعضاخ ًاعشاخ ًابلق ينقزرا مهللا
 ايزرو»ه ايجي اناهتإو + ادماحو ا ركاذ اناس ١ (هوبصت ةيرثو + اعدانض“ ىسلاب اقدام
 ريخلا يف نوط انينتو ءًاقفاوم اجاتفو اعلام دلو اعقاك هلق اعصار اي الدج
 «ةعيفر هةر (ةلوبقم 0 « ًالبقتم ًالمعو : انيبح قلق .ةصلاخلا ةدابعلاب ٌالغتشم

 .ةعئاط ة ٌةنمؤم ةأرماو

 ,65 :ةيألا ءسي ةروس )4(  .10 :ةيآلا ءسّي ةروس (1)

 .137 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5) .11 :ةيآلا كسي ةروس (2)

 6 :ةيآلا ءسّي ةروس (6) .12 :ةيآلا سي ةروس (3)
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 ىلع يشك لاو ارك يشوع الر يفربع فلوق لوب نق رك نيس 3 دينلا
 كطخس نم ينذعأو ؛كراوجو كفنك نم يندعبت الو «كتمحر نم ينطنقت الو ,؛كرتس

 لك نم ًاسينأ مهلك يناوخإلو يلهألو يل نكو ؛كتمحر نم ينسيؤت الو .ءكبضغو
 ٍةفآو ٍةيلب لك نم ينجنو ؛ةكله لك نم ينمصعاو ؛ةبرغو ٍةيشحوو ٍةيْشخو يفوخو ٍةعور

 ٍةقافو رقفو شطعو عوجو ٍةلقو ٍةبلغو ٍةلذو ٍةناهإو ٍةدشو ٍةلزلزو ٍةنحمو ٍةصغو ٍةهاعو

 ٍلالضو يغو بهنو ٍدربو رحو ٍقرسو ٍقربو ٍقرحو ٍقرغو ءالبو ٍءابوو ٍةنتفو ٍتيضو

 نوئجو ضرمو ةلعو لير نددر نفر خسمو مغو مهو ءاياطخو ٍللزو ٍةماهو
 َكَّنِإ# نيرادلا يف ةحيبقو ةحيضفو ةكلاهو صقنو لسلسو روسابو جلافو صربو عاذجو

 . «داميلا ُتِلْم ال

 يندزو «ينمرحت الو ينطعأو «ينعفدت الو ينع عفداو ءينعضت الو ينعفرا مهللا

 يودع كلهأو ء«يمغ فشكاو ءيمه جرفو ؛ينبذعت الو ينمحراو ؛ينصقنت الو

 رثؤت الو ينرثآو ؛ينحضفت الو ينرتساو ؛ينهت الو ينمركأو .ءينلذخت الو يئرصناو

 عرسأ ايو نيرداقلا ردقأ اي ءريدق ٍءيش لك ىلع كنإف ينعيضت الو ينظفحاو .يلع

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي نيعمجأ ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛نيبساحلا

 امك انبجأف انترمأ امك كانوعد دقو كتباجإب انتدعوو كئاعدب انترمأ تنأ مهللا
 . داَميْلا ُتِيْم ال َكَّنِإ» ماركإلاو لالجلا اذ اي ءانتدعو

 ناب ل هينيق ةاريسولر ةكديت ري عروى تردتا ف عيل
 ىلوملا معن ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشت ام ىلع كنإف اهافصأو اهيوصأو اهلك هوجولا

 نم اي مريت اب يح اي ينع هقرصاق هنم ينرذطحتو رش نم يل تردق امو ءريصنلا معنو

 اي .هتذإب الإ ضرألا ىلع عقت + نأ ءامهلا كممي هاب ةةوغأب ضرألاو تاوفسلا تماق

 يك تلم مودي كِل ني « وكيف نُك مل َلوُقَب نأ اًميَس دا آدإ ءةُرمأ# نم
 نيعم الب مويقلا يحلا رابجلا 00 يرقلا رهاقلا رداقلا هللا ناحبس .4َنوُعَحْي ِهْلِإَو ِءْىَت
 ثيغتسأ كتمحرب ريهظ الو

 كتوعد ام ينم لبقتت نأ اهتكربو اهراونأو اهرارسأو سي ةروس قحب كلأسأ مهللا

 .نيمحارلا محرأ اي يتجاح يضقت نأو هب

 لوح الو «نالكتلا كيلعو ينم دهجلا اذهو «ةباجإلا كنمو ءاعدلا اذه مهللا

 ىلع هللا ٍىلصو 00 را ًاريخأو ا سلاو ؛ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 انديس ىلع هللا - «نيملاعلا بر هلل ذمحلاو ليكولا معنو هللا انيسحو ؛نيذلا

 .هللا ملع هعسو ام ددع سقنو وحمل لك يف هلآ ىلعو ءدمحم
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 الئاق ٍِتارم عبس ظفللا اذه رركيو سي أرقي نأ وهو «ةروسلا هذه ةكرب نم ةدافتسالاب

 00 ينوب ال ْمُهَف ْمُهَتِبَمْغَت» :يلاعت هلوق ىلإ ةءارقلا يف رمتسي مث "040 ش»

 :لوقيف

 نم اي مهللا ءملسو كرابو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا
 بولقو نيغاطلاو نيعماطلاو نيرظانلا نويع نع انفخأ ءهقلخ يف هرسو هرس ىف هرون

 اذه رركي) .ريدق ءيش لك ىلع كنإ دسجلا يف حورلا تيفخأ امك نيغابلاو نيدساحلا

 .(تارم ثالث ءاعدلا

 هلوق ىلإ ةءارقلا يف ًارمتسم 4*3 نوري ال ْمُهَه هَتبَتْعأَتا# :ىرخأ ةرم لوقي مل

 :لوقي مث 74 ©) َنيِهركَتْلا ّنِي ٍنلَمَحَو ِنَر يل َرَفَع اَمي# :ىلاعتو

 انمركأ مهللا ءملسو كرابو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 كلذ رركي) .ريدق ٍءيش لك ىلع كنإ ةرخآلاو ايندلا يف جئاوحلا ءاضقو ظفحلاو مهفلاب

 .(نيترم

 دعب ْنِم ءديوَ َلَع انآ آبو # © َنيِورْكَتلا نب ٍقكَمَحَو َقَر يل َرَثَغ اَيط :لوقي مث
 ل ا - . ب ّ م - و

 سْمّشلاَو# :ىلاعت هلوق ىلإ ةءارقلا يف رمتسيو 7469 َيِلزنُم انك امو َِمَّسلأ ب ٍدنُج نم
 ةرم (14) قباسلا اهددعب اهرركيف 4*2 © ويلا زعل ٌرِدْقَت َكِلَد أهل ٌرَفَئَسْسِل رحت
 :لوقي مث

 كرايو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 كقلخ عيمج نع هب انينغت ام غباسلا عساولا ميمعلا كلضف نم كلأسن انإ مهللا ءملسو

 .(نيترم هرركي) . ريدق ءيش لك ىلع كنإ

 (رشع تس) اهرركيف 4*7 © محل بر نّم 7 ْمَلَس## :ىلاعت هلوق ىلإ رمتسي مث
 :لوقي مث «ةرم

 ةرخآلاو ايندلا تافآ نم انملس مهللا ءملسو كرايو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 .28 .27 :ناتيآلا نسي ةروس (5) .1 :ةيآلا ءسي ةروس (1)

 .38 :ةيآلا ءسّي ةروس (6) 9 :ةيآلا ١ نسي ةزوس- -2(6)

 .58 :ةيآلا ءسّي ةروس (7) .9 :ةيآلا ءسي ةروس (3)

 .27 :ةيآلا ءسّي ةروس (4)
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 : يلاغت 3 ىلإ 174 © توُمرَجمْلا اَبعأ ولأ ايرَتسآَو» : ًالئاق 0

 لوقيف 704 © نوكينم اهل بك ع معن آيرَْأ ْتَلِمَع امم مُهَل انقَلَح انأ اري رَثَوَأ»

 نم انكلم مهللا ءملسو كرايو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 دمحم اندٍس قحيو ةقيرشلا رولا ا فا ارو 0 انتالا يريخ

 ىلإ 4*2 © َتونكأَي انو مير انج محل هتلر ٍ :لوقي مث ا
 4 © : ا ليلا شن نت 06: مَع ينو التم نإ برسول": هلوق

 اي هللا أي هللا اي ؛ ا

 .نيعمجأ كقلخ بولق يف انتبحمو انحور ييحأ ءميمر يهو ماظعلا يبحي نم اي هللا

 © وهو َرَّرَم لِي اهأشنأ ىلا اين لق ية مل سرع ١ طع
 او لت 04ه َنوُدَيرت ُهَنَي رشنأ آدِإَك اناث رَصْخَألا ٍرَجَّشلا َنْي ركل َلَعَج
 يف ان يضقي نأو «تافآلاو نتفلا لك انع عفدي نأو .ةافاعملاو وفعلاب انع وفنعي

 هويت لك ىلع دكنإ هنلاناي هناناي اهنا اينادنا "اي هنا اي ةتاجاملا عيمج هرخآلاو ايندلا

 نك َرْهَو َلَب مُهلْنِم َقْلَي نأ َكَع ٍرِدَقِب ٌصرَألَو ٍتَوْمَسلا َقَلَح ىلا َسلَوظ ريدق
 يدي ىلا َنَحْبَْم © نراك وك ا ل متنا يول اهل 0 نما
 © 0 هبا 2 1 0

 هللا مسي ؛ملسو كرابو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا

 وه الإ هلِإ ال يذلا هللا مسب ؛مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا مسي ميحرلا نمحرلا

 ءامسلا يف الو ضرألا يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب «ماركإلاو لالجلا وذ

 ءىملسو كرايو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا «ميلعلا عيمسلا وهو

 اي نمحر اي ءانثغأ انثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي نيثيغتسملا ثايغ اي ءانع جرف جرفم اي

 تئرق نملو اهأرق نمل ءافش سي تلعج كنإ مهللا ءانمحرا نمحر اي انمحرا نمحر

 فلأو ةمحر فلأو ةكرب فلأو ةمحر فلأو ةكرب فلأو ءاود فلأو ءافش فلأ هيلع

 ةعفادلاو «نيرادلا ريخ اهبحاصل معت ةّمعملا عي دمحم كيبن ناسل ىلع اهتيمسو «؛ةمعن

 ؛نيدلاو رقفلا نيتحيضفلا نع انظفحا ءانتجاح يضقتو نزحو ٍةيلبو ٍءوس لك انع عفدت

 8 :ةيآلا ءسي ةروس (4) .59 :ةيآلا ءسّي ةروس 41)

 .80 :79 :ناتيآلا ءسّيةروس (5) .71 :ةيألا ءسي ةروس (2)

 .83 81 :تايآلا ءسي ةروس (6) .72 :ةيألا ءسي ةروس (3)



 107 تئش امل تئش ام نارقلا نم ذح

 لعج نم ناحيس «نوزحم لك نع جرفملا ناحبس ؛نويدم لك نع سفنملا ناحبس
 ءنوكيف نك هل لوقي منرتا ا نمت 5 رف اختي «نونلاو فاكلا نيب هنئازخ

 انمومه انع جرف جرفم اي .9©4”"2 َنوَُعي هّلِإَو ٍءْئَع لك ثركلم دي ىلا َنَحْبْسَم
 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نسحلا ل حر ا تتوحرو اخاه اجت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نيمحارلا محرأ اي ماركإلاو لالجلا اذ اي ملسو هبحصو

 ةعقاولا ةروس 9
 امك قازرألا بلج يف ميظع ّرس اهيف يهو ةعقاولا ةروس جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 ا رابخألا هب تادرو

 ىلعي وبأو ةفايمأ يبأ نب ثراحلاو نسيرضلا ند دأو «هلئاضف» يف ديبع وبأ جرخأ

 :لوقي ديلي هللا لوسر تعمس «دوعسم نبا نع «ناميإلا بعش١ يف ىيقهيبلاو هيودرم نباو

 اهب نأرقي هئانب رمأي دوعسم نبا ناكو .(ًادبأ ةقاف هبصت مل ةليل لك ةعقاولا ةروس أرق نم)

 .ةليل لك يف

 ةروس أرق نم» :لوقي ْعكك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ركاسع نبا جرخأو
 .«أدبأ ةقاف هبصت مل ةليل لك ةعقاولا

 «ىنغلا ةروس ةعقاولا ةروسبلا :لاكق د هللا لوسر نع نمل نع هيودرم نبأ رخأو

 .«مكدالوأ اهوملعو اهوأرقاف

 ةعقاولا ةروس مكءاسن اومّلع» : هدي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع يمليدلا جرخأو

 .«ىنغلا ةروس اهنإف

 ةاكشم» و ريثألا نبال «لوصألا عماج» و ءيطويسلل ؛روثنملا ردلا» رظنا
 .«حيباصملا

 امأ ةعقاولا ةروس ةءارق :لاق :يناجرملا هللاب فراعلا نع يسافلا فيرشلا لاق
 00 44 0 مي مير : ىلاعت هلوق يف تار : ىلاعت لك هناك خيشلا لاق ء.ةقافلا نم

 2” تعرب َنحع م 0 8-7 5 تور اَم ْمَ 0 24 © ولا نحت لأ نحت مَآ :ةتوقلخت

 ردا بيج 404 © ةؤرنلا نع ل نمل بلر أ أ © نر ىلا لأ وأ
 .©04©) ةينيثلا نع ذأ اهم نأكل شلت © كررت ب

 .69 .68 :ناتيآلا «ةعقاولا ةروس (4) .83 :ةيآألا ءسّي ةروس (1)

 .72 «71 :ناتيألا ؛ةعقاولا ةروس (5) .59 .«58 :ناتيآلا «ةعقاولا ةروس (2)
 .64 :63 :ناتيآلا «ةعقاولا ةروس (3)
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 اهيلإ تافتلالا نم خلسناو «تايآلا هذه ءىراقلا أرق اذإف «بابسألا داوم هذهف

 ًاقثئاو هنوكل ةقاف هلانت الف «ةمداخ هيلإ تريسو بابسألا هل ترسيت اهقلاخو اهئشنمب ًاقثاو
 :ةاعتملا هناو تاينألا نإ اعتلال يناتسألا سنع

 نع أل 4”2نرْررلا نع مأط "74ش ٌنْمَن مأ» دعب لوقي ههَظيلع ناكو
 .(ًاثالث) بر اي تنأ لب :*”#َنوُعِدنُملا

 امع انخئاشم ضعب تلأس :«نيدباعلا جاهنم» يف يلازغلا مالسإلا ةجح لاقو

 هللا عفدي نأ كلذب دارملا سيلأ ءةرسعلا مايأ يف ةعقاولا ةروس ةءارق نم انؤايلوأ هداتعي

 حاتم ةدارإ حبصت هقفيكو .؛ةداعلا هي ترج ام ىلع ايندلا نم ءىشب مهيلع عسويو مهنع

 مهل نوكتل ًاموقو ٌةعانق هللا مهقزري نأ مهدارم نإ هانعم ام :لاقف ؛ةرخآلا لمعب ايندلا

 . ىهتنا ض ايتدلا لود ريخلا ةدارإ ةلمج نم هذهو ؛ملعلا سرد ىلع ةوقو ٌةذع

 ىلع بظاويلف «نيرخآلاو نيلوألا ملع ملعي نأ هرس نم :؛راربألا ةيلح» يفو

 .ةعقاولا ةروس ةءارف

 ةالصلا ةماقإ «قزرلل ةبلاجلا بابسألا ىوقأ نم :«ملعتملا ميلعت» باتك يفو

 ىحضلا ةالصو :اهبادآو اهنئئسو اهتابجاو رئاسو ناكرألا ليدعتو عوشخلاو ميظعتلاب

 .لمزملاو :4قلتْلا هديب ىلا كرب ةءارقو ءمونلا تقو ليللاب ًاصوصخو ةعقاولا ةءارقو
 ىلع ةموادملاو «ناذألا لبق دجسملا روضحو :كةَرْدَس كَل َْمَْض لأ 2« ىتني اد ٍلئاَو#
 .ةراهطلا

 نص مهللا :ًءاسمو ًاحابص ةعقاولا دعي هب ىعدي اممو :ةعقاولا دعب ءاعدلا

 كقلخ رارش فطعتسنو كقزر ىبلاط نم قزرتسنف راتقالاب انهوت الو ءراسيلاب انهوجو
 ءاطعلا لهأ هلك كلذ ءارو نم تنأو انعنم نم مذب ىلتبنو اناطعأ نم دمحب لغتشنو
 .عنملاو

 كدوجوب كيلإ الإ ةجاحلا نع انصف كل الإ دوجسلا نع انهوجو تنص امك مهللا

 هللا ىلصو كاوس نمع كلضفب اننغأ مهللا (ًاثالث) نيمحارلا محرأ اي كلضفو كمركو

 . ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 نم دحأ هنم يفتكي الو ًاعيمج هقلخ نم ىفتكا نم اي مهللا ء[ةعقاولل رخآ ءاعد]
 تباخو «كنم الإ ءاجرلا عطقنا هل دنس ال نم دنس اي ءهل دحأ ال نم دحأ اي ؛هقلخ

 .72 :ةيألا «ةعقاولا ةروس (3) .59 :ةيآلا .ةعقاولا ةروس (0)
 .64 :ةيآلا .ةعقاولا ةروس (2(1)
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 .(تارم عبس) ينثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي ءكيف الإ لامآلا

 رمأ يل رخس مهللا «ميظع لكل ىجترملا ميظعلا يبر ناحبس [اهدعب رخآ ءاعد]

 لذلا نمو هب مهلا قلعتو بلقلا لغش نمو ءهبلط يف بصنلا نم ينمصعاو « يفزر

 مهللا .هلوصح دعب لخبلاو حشلا نمو .هليصحت يف ريبدتلاو ريكفتلا نمو (؛هيبسب قلخلل

 ينلكت الو كتاذب يرمأ لوت مهللا «ةيبوبرلا ماكحأ ةدهاشمو ةيدوبعلا ةماقإل ًاببس هلعجا
 ىلإ يندهاو ءهلك ينأش يل حلصاو ؛كقلخ نم ٍدحأ ىلإ الو نيع ةفرط يسفن ىلإ

 ريصت هللا ىلإ الأ ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا طارص ميقتسملا طارصلا

 اي ميحر اي روفغ اي ميرك اي ميلح اي ميظعلا شرعلا ٌبر اي مهللا» [رخآ ءاعد]
 «كيف يئاجر بيخت ال نأ اهتكربيو ةفيرشلا ةروسلا هذه ةمرحب كلأسأ ءميلع اي عيمس

 . ىهتنا «كيدي نيب ضرعلا موي يمايأ ريخ لعجت نأو :؛كيلإ الإ يتجاح لعجت ال نأو

 ريخلا بحأ انأو تيسمأو تحبصأ ينإ مهللا :ةعقاولا ةروسل رخآ ءاعد
 الإ ةوق الو لوح الو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبسو ءرشلا هركأو

 . (ًاثالث) ميظعلا يلعلا هللاب

 ىرج اميفو كيلإ ينم ردصي اميفو كنم يلع دري اميف كرونل كرونب اندها مهللا

 نمو هبلط يف بعتلاو صرحلا نم ينمصعاو يقزر يل رحخس مهللا «كقلخ نيبو ينيب

 نمو هليصحت يف ربدتلاو ركفتلا نمو ءهببسب قلخلل لذلا نمو هب مهلا قلعتو بلقلا لغش

 ثالث) بيجملا معن اي هب لججعو لالح قزرب يل رسي مهللا ؛هلوصح دعب لخبلاو حشلا
 .(تارم

 لابجلا يف الو «تارطق راحبلا يف الو «تارود تاومسلا يف سيل هنإ مهللا

 «تاظحل نويعلا يف الو «تاكرح ماسجألا يف الو .تاقرو رجشلا يف الو «؛تاردم

 يفو «تالاد كيلعو «تادهاش كلو ؛تافراع كب يه الإ تارطخ سوفنلا يف الو

 بولق يل رخس تاومسلاو ضرألا لهأ اهب ترخس يتلا ةردقلابف «تاريحتم ككلم

 .ريدق ٍءيش لك ىلع كنإ تاقولخملا

 قدص ناسل يف رخسو «يرمأ يف كفطل لعجاو يرسك ربجاو يرقف محرا مهللا

 اذإ ينرُكذ مهللا ؛باتكلاو ةّنسلاب لمعلاو باوصلاب قطنلاو باطخلل مهفلا لحم هلعجاو

 كنإ ينمحراو «تعطأ اذإ ينلبقاو «تيصع اذإ يل رفغاو «تلفغ اذإ ينظقيأو ءتيسن

 .يرمأ هب رّسيو ءيردص هب حرشاو «يتريصب كباتكب ْرّون مهللا ءريدق ٍءيش لك ىلع
 نآرقلا ينقزراو «مهفلاو بحلاب مركأو يبلق هب رونو ؛يبرك هب جرفو .يناسل هب قلطاو
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 عاونأب ينمركأ تاجاحلا يضاق اي «ةّنسلاو نآرقلا ينقزراو «مهفلاو ملعلاو ميظعلا

 ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوف الو لوح ال هلإف تاريخلا

 كرابت ةروس - 0

 207 كّلمْلا و ه لرب ىََ ]) كرب 36 ةروس ةءارقب لاغتشالاا جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 . ريثكلا هب ل ل ء مول وللا دنع اضوطخو

 هنع عنمتو ربقلا يف هنع لداجتو ءءوسلا هنع عفدتو اهبحاص يف عفشت اهنا :ايننف

 ةيف ةهنسحنو سيبو هربقلا ةكئ الم ةعجارمو لاؤسلا دنع هتبسنو (هياذع

 «ةيآ نوثالث «نآرقلا ىف ةروس نإ» :َُي هللا لوسر لاق :لاق نه ةريره يبأ نع

 وباو ىذمرتلاو لامك هاور) ا هديب ىرزلأ كرب # ىهو هل رفع ىنح لجرل تعفقس

 .(هجام نباو ىئاسنلاو دواد

 ال وهو ربق ىلع هءابخ ْيْكي يبنلا باحصأ ضعب برض :لاق سابع نبا نعو
 :أن ءاهمتخ ىتح 204 كلل د ىِذَلأ كرت ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف ءربق هنأ بسحي
 هللا باذع نم هيجنت ةيجنملا يه «ةعناملا يه» :ِلَي يبنلا لاقف هربخأف كك يبنلا

 («بيرغ ثيدح اذه :لاقو يذمرتلا هاور)

 و 409 ملا» :أرقي ىتح ماني ال ناك كي يبنلا نأ 2

 ىف اذكو

 3 رع
 - ىلا ُكَرْت» 0

 ؛ حيحص ثيدح اذه : يذمرتلا لاكو .(يمرادلاو يذمرتلاو دمحأ هاور) 57 كلل

 .بيرغ «حيباصملا» يفو .(ةنسلا حرشا يف

 يتمأ نم ناسنإ لك بلق يف اهنأ تددرل 199 ه1 هربا :لاق سابع نبا نعو

 وهو «نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هيفو يناربطلا ا 874 كلل هدم يلا رب ينعي

 ةيآ نوثالث الإ يه ام نآرقلا نم ةروس» :ِهلَي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نعو

 (حيحصلا لاجر هلاجرو «طسألاو ريغصلا)

 باتك يف اهنإو ةعناملا ٍةَي هللا لوسر دهع يف اهيمسن انك لاق دوعسم نبا نعو

 )4( .1 :ةيآلا «كلملا ةروس ()

 ,1 :ةيألا «كلملا ةروس (2)

 ةيآلا ؛كلملا ةروس (3)

 .1 :ةيآلا ءةدجسلا ةروس

 (25 .1 :ةيآلا «كلملا ةروس

 1 عة
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 (طسوألاو ريبكلا» يف يناربطلا هاور) ؛بيطأو رثكأ دقف ةليل يف اهأرق نم ةروس هللا

 . (تاقث هلاجرو

 ىلع كل سيل :نالوقتف هالجر يتؤتق هربق يف لجرلاب ىتؤي :لاق دوعسم نبا نعو
 يلع كل سيل : :لوقيف هفوجج يتؤي مث «كلملا ةروس انيلع أرقي ناك دق «ليبس انبلق

 ءربقلا باذع عنمت ةعناملا يهف : هللا دبع لاق ء«كلملا ةروس يف أرقي ناك دق « ليبس

 .بيطأو رثكأ دقف ةليل يف اهأرق نم كلملا ةروس هذه ةاروتلا يف يهو

 ليبس ال :لاقف هسأر دنع اوسلجف باذعلا ةكئالم هتءاجف لجر تام :ةياور يفو

 ةلدهب نب مصاع هيفو يناربطلا هاور) ؛هوحن ركذف كلملا ةروس أرقي ناك دق «هيلع مكل

 1 لاجر هلاجر ةيقبو ءفعض هيف ةقثاوهو

 :لاق «ىلب لاق !هب حرفت ثيدحب كئثدحأ الأ :لجرل لاق هنأ اهو سابع نبا نعو
 كتيب نايبصو كدلو عيمجو كلهأ اهمّلعو اهظفحاو 6”2كلثَلا هدب ىلا كرب أرقا
 ,اهثراقل اهبر دنع ةمايقلا موي مصاخت وأ لداجت ةلداجملاو ةيجنملا اهنإف .كناريجو

 اهبحاص اهب هللا يجنيو :؛هفوج يف تناك اذإ رانلا باذع نم هيجني اهبر ىلإ هل بلطتو
 .ربقلا باذع نم

 ةركذتا يف اذك ««يتمأ نم ناسنإ لك بلق يف اهنأ تددول» :ِخَِككي هللا لوسر لاق
 . «ىبطرقلا

 ايلعلا ةيترملا نم اهئراق ىلع اهتفص تداع كلملا ةروس ةءارق ىلع مواد نمو

 .قلخلا دنع اًبوبحم نوكيو مظعألا بصنملاو

 ةنيفلا قف خخ لك كلملا ةروس ةءارق ىلع مواد نم :صاوخلا ضعب لاقو

 204 © ريل يطل رهو ول معَ آس :ىلاعت هلوقب لغتشا اذإ اموصخو .هلهأو

 . ةبيجع صئاصتخ هل نإف ,«(2012) وهو بترملا هددعب ةبيجع ًارارسأو اصاوخ هل نإف

 حتفلا ةروس 1

 . حتفلا ةروس جرفلا تاون مظعأ نمو

 «سمشلا هيلع تعلط امم ىلإ بحأ» :ةياور يفو ««اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ ةروس

 . 304 © نيم انك كَ انس انإ# أرق 2

 1 :ةيآلا ءحتفلا ةرروس (3) .1 :ةيآلا ءكلملا ةروس (1)

 ,14 :ةيآلا .كلملا ةروس (2)
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 رانلا لخدي نل» :ِيي هللا لوسر لاق :لاق هَ رباج نع ملسمو دمحأ جرخأو

 .«ةيبيدحلا وأ ًاردب دهش لجر
 اَنإ# :اهيف امو ايندلا نم يلإ بحأ يه ةروس ةحرابلا يلع لزن» :ِةَك يبنلا لاق

 ."14 © اَميِقَتسُم
 اهأرق مث ««ضرألا ىلع امم ىلإ بحأ ةيآ ةليللا يلع تلزنأ دقل» :ِِلَي يبنلا لاق

 اذامف «؛كب لعفي ام لجو َّرع هللا نّيب ءهللا يبن اي ًائيرم ًاثينه :اولاقف لك يبنلا مهيلع

 .«ريثك نبأ ريسفت» يف اذك 774 ©) اَميَِع انف ِهَّلَأ َدنِع َكِلَذ َنكَو ْمِئاََيَس َمُهْنَع ٌرْيَكيَو
 ناك هنأك رجألا نم هل ناك حتفلا ةروس أرق نم :لاق هنأ # بعك نب يبأ نعو

 .«ريسفتلا» يف اذك «ةرجشلا تحت ِةِْلَي ًادمحم عياب نمم

 وأ ءهزع فيعضلا وأ ؛يوق ًاريثك فيعضلا اهأرق اذإ :نيحلاصلا ضعب لاق
 نوجسملا وأ «هنويد هللا ىضق نويدملا وأ ءهرومأ هللا رسي رسعملا وأ ءهرصتنا بولغملا

 اذك ؛ةروسلا هذه رارسأبو همركو هفطلب ىلاعت هللا هعفر بوركملا وأ «هنجس نم جرخ

 .دصقلاو ةينلا نسحو بلطلا يف قدصلا طرشب «نآرقلا صاوخ» يف

 ىحضلا ةروس 2
 : ىحضلا ةروس جرفلا باوبأ نمو

 نوأرقي اوناك مهنأ فلسلا نع ةعامج نع يور :ىلاعت هلك يلازغلا مامإلا لاق
 قبأ وأ هل عاض وأ ةلاض هل تلض نمو .مهل فلت ام نودجيف ةفلتلا دنع ىحضلا ةروس

 ىحضلا ةروس أرقي غرف اذإف «تاعكر نامث ةعمجلا موي ىحضلا لصيلف «ةّمأ وأ قبآ هل

 الإ هل عماج ال هيلع نالف عئاض عمجأ وأ ؛يعئاض يلع عمجا «هذيب رومألا ديلاقم

 .«ميظنلا ردلا» يف اذك ء[تنأ

 نيعبرأ ىحضلا ةروس ةءارق ىلع مواد نم نأ :نك يركبلا نيدباعلا نيز نعو

 ينغم اي ينغ اي مهللا] :ةروسلا نم هغارف دعب موي لك لوقي ء(ةرم نيعبرأ) موي لك اموي
 نمل هللا أيه «[لهاج ينإف ينملعو ءلاض ينإف يندهاو ءأرقف هدعب فاخأ ال ىنغ يننغأ

 .هداهتجاو هدادعتسا بسحي ةمكحلا هملعي

 .5 :ةيآلا ءحتفلا ةروس (2) .2 .1 :ناتيآلا ءحتفلا ةروس (1)
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 «َدَرْدَص كل ْْض ٌلأ» ةروس - 3

 هرمأ هللا رسي سمخلا تاولصلا ربد اهتءارق ىلع مواد نم :نيحلاصلا ضعب لاق

 .بستحي ال ثيح نم هقزرو همه جرفو

 ءرومألا يف رسعلا بهذتو ردصلا حرشتو قزرلا رسيت اهتوالت :مهضعب لاق
 اهتءارق ىلع مواد اذإ سشاعملا يف ليطعتلاو تاعاطلا يف لسكلا هيلع بلغ نمل حلصتو

 .قدصو صااللخإب

 .(ةرم فلأ ةئامعبس) :وه عفنلل برجملا اهددع نأ نيحلاصلا ضعب ركذ دقو

 اي كلاسأ ينإ مهللا .ميحرلا نمحرلا هللا مسب :«خحرشن لأ» ةروس ءاعد

 حض 2أ» هك ٍدمحم انيبن قح يف هتلق يذلا لوقلاب نيرخآلاو نيلوألا هلإ اي (أثالث) هللا

 كيبن قح يف كلوق قحب كلأسأ ا ل رديزم يروم داس اي كاوا
 كلأسأو .(ًاثالث) هللا اي انرزو انع عضاو اي 2140© ٌكَرْزو كد اَنْعَسَوَر#» كي دمحم

 0” © دري َسَقَأ َدِلا» لَك دمحم كيبنل كلوقبو قولخمب سيل يذلا ميدقلا كمالكب
 كلأسأو «(ًاثالث) هللا اي نيملاظلا راصبأ نع ينفخأ يلاح كيلع ىفخي ال نم اي رهاظ اي

 نيركاذلا ركذب ينركذ ركاذ اي عفار اي 40 َكَركَو َكَل اَنَمَرَرا» كبيبحل كلوقبو

 انبر ضرألاو تاومسلا قلخ يف نوركفتيو مهبونج ىلعو ًادوعقو ًامايق كنوركذي نيذلا
 هللا اي نيملاظلا موقلا نم يتياقو تنأ ءرانلا باذع انقف كناحبس ًالطاب اذه تقلخ ام
 اينذلا نوفأ يل رستو «كترعزارعاإب ترم نأ زيزعلا كيباتك مكحب كلأسأ ء(اثالث)
 574 © 4 راغلا مم نإ © اتم رثقلا مم ن8 «(اثالث) هللا اي ىجري نم ريخ اي نيدلاو
 © تحت َتنَي ديل :(ًاثالث) هللا اي كنم ريسيتب يلع رسعت ام لك يل رسيت نأ كلأسأ

 نأ هوكشلا ركذلاو كاديبلاتايآلابو كلا نيبعازلاب كلاس "1429 قنات كيال

 هذه يف ام يل رخست نأو كد د ل مدل
 يدع داع بولق فطعو «نيعم اي تنك ثيح ىلإ قزرلا بلجل رارسأ نم ةروسلا

 دودو اي ء(ًاثالث) هللا اي نيبم اي ظيفح اي فيطل اي ينع راضملا عيمج عفدلو . نيعمجأ

 تألم يذلا كهجو رونب كلأسأ «ديري امل لاعف مويق اي يح اي دودو اي ّبر اي (ًاثالث)

 .4 :ةيآلا ءحرشلا ةروس (4) .1 :ةيآلا ءحرشلا ةروس (1)

 .6 25 :نائيآلا ءحرشلا ةروس (5) .2 :ةيآلا .حرشلا ةروس (2)

 .8 27 :ناتيآلا ءحرشلا ةروس (6) .3 :ةيآلا .حرشلا ةروس (3)
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 لك تعسو يتلا كتمحريو كقلخ عيمج ىلع اهل تردق يتلا كتردقبو كشرع ناكرأ هب

 ينثغأ نيثيغتسملا ثايغ اي ريجتسأ كباذع نمو «ثيغتسأ 00 تنأ الإ هلإ ال ءءيش

 يسفن ىلإ ينلكت الف وجرأ كتمحر مهللا «نيمحارلا محرأ اي كنم ةمحرب (ًاثالث) هللا اي

 هللا ىلصو «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب هلك ينأش يل حلصأو .(ًاثالث) هللا اي نيع ةفرط

 . ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع

 صالالخإلا ةروس 4

 .نآرقلا ثلث لدعت اهنأ درو دقو ءصالخإلا ةروس جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 اودشحا» : هلع هللا لوسر لاق :لاق هيض ةريره يبأ نع يذمرتلاو ملسم جرخأ

 مث 40 ا أ وه لفل أرقن كدشح نم دشحت ؛؛«نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس ينإف

 مث .هلخدأ يذلا كلذف ءامسلا نم هءاج ًاربخ اذه ىرن انإ :ضعبل انضعب لاقف ءلخد
 ثلث لدعت اهنإ الأ نآرقلا ثلث مكيلع أرقأس مكل تلق ينإ» :لاقف ِدييي هللا يبن جرخ
 . «نآرقلا

 .«نآرقلا ثلث لدعتل اهنإ هديب يسفن يذلاو» :لاق ِدقي هنأ ةحيحص ةياور يفو

 ديحوتلا ىلع تلمش دقو .ديحوتو  رابخأو  ماكحأ :ءاحنأ ةثالث هنأل نآرقلا يناعم

 .نآرقلا ثلث يهف

 .نآرقلا ثلث ةءارق لثم يزاوي اهتءارق باوث نإ :نآرقلا ثلث اهنوك ىنعم ليقو

 يهو نآرقلا ثلث أرق نمك ناك ديحوتلاو صالخإلا نم هتنمضت امب لمع نم ليبقو

 ل يما و ل ل ديب ها مل 2
 اوعجر املف 24 كح ل وه لق ب متخيف مهتالص يف هباحصأل أ رقي ناكو

 نمحرلا ةفص اهنأل :لاقف هولأسف ؟؟عنصي ٍءيش يأل هولس» : لاقت كلو ينلل كلذ اوركذ

 .؟هيحي هللا نأ هوربخأ» 1 00 لاف ءاهب أرقأ نأ بحأ انأو

 ةالصلا يف هتءارق اهب متخي : ينعي 200+ © د ا 000 ا

 .1 :ةيآلا .ءصالخإلا ةروس (3) .1 :ةيآلا ءصالخإلا ةروس (0)

 ,1 :ةيآلا ءصالخإلا ةروس (2)



 115 تن ابل فش اه نارقلا نم دك

 متخ بحتسي ىلاعت هل ةفرع نب هللا دبع وبأ انخيش ناكو :يبألا ةمالعلا لاق
 . اهتءارقب ليللاب همايق متخي ناكو ءاهتءارقب ةعاطلا لامعأ

 ةيواعم نإ هللا لوسر اي :لاقف كوبتب 8 ليربج لزن هنأ يناربطلا جرخأو
 - :لاق «؟هيلع يلصتف ضرألا كل يوطأ نأ بحتأ «ةنيدملا يف تام هِيَ ينزملا

 0 ا

 :لاق «؟اذه كردأ مب ١ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف عجر مث .ءكلم فلأ نوعبس فص

 لك ىلعو «ًادعاقو ا ايهاذو: ايناجح اعنايإ هتءارقو "14 83: ةححل هنأ ره لك هلضم
 .(نايبلا حور» يف اذك .لاح

 ري هع

 هللا ره لي أرق نما 5 لوسر نع ميعن وبأو يناربطلا عمرا

 0 هربق يف نتفي مل ءهيف تومي يذلا هضرما نا 2040 د

 .«ةنجلا ىلإ طارصلا نم هزيجت ىتح اهفكأب ةكئالملا 0

 ىلع '"نصحلا» يف فيعض ثيدح درو دق :تارم - اهتءارق بئترت

 :لاق وكي هللا لوسر نع سنأ نب ذاعم نع يناربطلاو دمحأ ىورف «تارم رشع اهتءارق
 رمع لاقف ؛«ةنجلا يف ايدل هللا يك تارم رشع 4*0 دكمل هنأ ره. لث#لا ١ رق نم»

 يفو 1«2بيطأو رثكأ هللا» :ِهكك هللا لوسر لاقف «هللا لوسر اي رثكتسن ًاذإ :باطخلا نبا

 :نافسض نايوار هذاتسإ

 نع هَ ةريره يبأ نع ًاضيأ فيعض دانسإب «ين ناربطلا مجاعم طسوأ# يفو

 يف ًارصق هل هللا ىنب تارم رشع 440409 دس ره لك أرق نم» :لاق ِلك يبنلا
 ,فثالث هل ينب ةرم نيثالث اهأرق نمو «نارصق هل ينب ةرم نيرشع اهأرق نمو .ةنجلا

 ةالصلا هيلع لاقف ءانروصق نرثكتل ًاذإ هللا لوسر اي هللاو : ا باطخلا نب رمع لاقف
 .«كلذ نم ةعساو هللا ةمحر» :مالسلاو

 هللا دبع نب ريرج نع يناربطلا ا :قزرلا رددكتو صالخإلا ةروس
 تشن متل  لعد عع 0 39 هن ركل لفظ أرق نم» :ِهئك هللا لوسر لاق :لاق
 . فيعض هدانسإ .«لزنملا كلذ لهأ نع رقفلا

 نلا لجر ءاج :لاق دعس نب ليهس نع يئيدملا ىسوم وبأ ظفاحلا قورو

 كلرتم تلخد اذإ) :ةِلك هللا لوسر هل لاقف «ةشيعملا قيضو رقفلا هيلإ اكشف هلك ىبلا

 .1 :ةيآلا «صصالخإلا ةروس (4) .1 :ةيآلا .صالخإلا ةروس (1)

 .1 :ةيآلا .صالخإلاةروس (5) .1 :ةيآألا ءصالخإلا ةروس (2)
 .1 :ةيآلا .صالخإلا ةروس (3)
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 هلأ َوُه َلْق#© أرقاو يلع ملس مث دحأ هيف نكي مل وأ دحأ هيف ناك نإ ملسف
 ىلع ضافأ ىتح قزرلا هيلع هللا ردأف لجرلا لعفف .«ةدحاو ةرم "”4 9 ٌدَحأ
 لمعلا اهيف زوجي يتلا لئاضفلا نم اذهو ءًاضيأ فيعض هدنس .هتبارقو هناريج

 ْ .ففورعم وه امك فيعضلاب
 لا سن

 كيو ةديرب نع قتلا باحصأ جرخأ :مظعألا مسالاو صاالخإلا ةروس'

 كاتبا ينإ مهللا :لوقيو وعديو يلصي لجر اذإف ءدجسملا خيط هللا لوسر عم لخد هنأ

 ردا كب رار كو ل ل دسم لجل كلان نإ ل نانا لا ديس يا

 اذإو ؛«ىطعأ هب لثس اذإ يذلا مظعألا همساب هلأس دقل هديب ىسفن يذلاو» :لاق .دحأ

 هدانسإ :لاق يكلاملا يسدقملا لضفملا نب نسحلا وبأ ظفاحلا هنسح .«باجأ هب يعد

 , هنم اداتسإ ةروجأ ثيدح بابلا يف دري ملو .هيف نعطم ال

 ةليلك هملعب هللا رثأتسا امم هنأ اهحجرأ  ةريثك لاوقأ مظعألا مسالا نييعت يفو

 هللا ءامسأ عيمجب ءاعدلا يف ناسنإلا دهتجيل .ةعمجلا موي ةباجإلا ةعاسو ءردقلا

 بونذ هنع هللا احم 204 ) ٌدَحأ َ وه لف# ةرم يتئام موي لك أرق نم» :لاق
 ىلعي وبأ هاور بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق .«نيد هيلع نوكي نأ الإ (ةئس نيسمخ

 هل هللا رفغ ةرم نيسمخ 840 هكا هلأ م ره ٌلث١ رق نما : هتياور ظفلو يلصوملا

 .1ةنس نيسمخل سونذ

 يتئام موي يف 4746© ٌدَحَأ ُهَّنَأ ّرُه ْلْق# أرق نم» :ًاضيأ ىلعي يبأل ةياور يفو
 0 ا 0 الإ ةنسح ةئامسمخو مال

 0 5 . 250 اسس و 0
 ةئس نيسمخ بوند ترفغ ةرم نيسمخ م كح هللا

 ل :لع هللا لوسر لاق : لاق - ذك ينلا مدخ دقو يئاجنلا تخأ نبا وهو - يمليدل

 نم ةءارب هل هللا بتك اهريغ وأ ةالصلا يف ةرم ةئام 604 مث ٌدححَأ ُهَّأ وه لف# أرق
 .اقيعض هدائسإ .«راثلا

 .1 :ةيألا ءصالخإلا ةروس (4) .1 :ةيآلا .صالخإلا ةروس (1)

 .1 :ةيآألا ءصالخإلا ةروس (5) .1 :ةيآلا «صالخإلاةروس (2)

 .1 :ةيآلا ءصالخإلا ةروس (6) .1 :ةيآلا «صالخإلا ةروس (3)
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 أرق نم» :اعوفرم هبهَو ةفيذح نع ؛هدئاوف يف يرايخلا دمحم نب ميهاربإ ىورو
 .؟هللا نم هسفن ىرتشا دقف ةرم فلأ "14 أ هللا وه لف#

 يغبنيو «رانلا نم هقتع اهتءارق باوث هللا لعجي يأ :«ريسيتلا» يف يوانملا لاق

 فلأ ةئام 22409 ٌدَحَأ ُهَّنآ ّوُه ٌلْق# أرق نم» :ًاعوفرم «رازبلا دنسم» ىف ءاجو
 . اره تاع: كووش اذهو «تاعبتلا هنع لمحتو رانلا نم هللا هقتعأ «ةرم

 ةيكلاملا يرخأتم نم ةعامج تّضن دقو «ةيدمصلا ةقاتعب فورعملا وه ددعلا اذهو

 ديع خيشلا مهنم ءاهلامعتساو اهتءارق ىلع اوضحو «ةيدمصلا ةقاتع بابحتسا ىلع

 يشكارملا شيشم نب مالسلا دبع ريغ وهو  هحئاصن ضعب يف يسلبارطلا رمسألا مالسلا

 ءيسافلا نمحرلا دبع ديز وبأ فراعلاو .يعردلا رصان نب دمحم فراعلا خيشلاو

 وهو 'رشاع نبا ديحوت» ىلع هحرش يف ناريك بيطلا خيشلا ةمالعلاو ؛«ةلآسملا هذه

 فعض ةدشب يوانسملاك مهضعب فارتعا عم ؛«ةيدمصلا ةقاتع اوبحتسا ءالؤه لك

 اهلمعتسي نأ ءاش نمف ءاهيف لهاستي ىتلا لئاضفلا نم اذه نأ ىلع ًادامتعا .ءاهثيدح

 هيو يبنلا نع كلذ توبث دقتعي الأ طرش ىلع «كلذب سأب الف اهيف ام لوصح ءاجر

 دارأ نما :لاق رئت يبنلا نع نتا نع يذمرتلا جرخأ :مونلا دنع اهتءارق

 اذإف ءةرم ةئام "7409 دع ُهَّلَأ ٌوُه َلُقظ أرق مث هنيمي ىلع مانف هشارف ىلع ماني نأ
 .«ةنجلا كنيمي ىلع لخدأ يدبع اي :ا5 ٌبرلا هل لوقي ةمايقلا مود ناك

 :هجولا اذه ليغ اوما وز دقو" بيرغت يلح ده ىدترتلا" لاق

 :لاق اذإ امأ ءانه امك هفعض دصقي هنإف بيرغ :ثيدحلا ىف يذمرتلا لاق اذإ

 ىنعم ةبارغلاب دصقي ٍلئنيح هنإف بيرغ حيحص نسح وأ «بيرغ حيحص وأ بيرغ نسح
 .نيثدحملا دنع فورعم وه امك .فيعضلا ريغ رخآ

 لاق :لاق و هَّللا دبع نب رباج نع «ريغصلاو طسوألا» يف يناربطلا جرخأو
 0 : 04 كاسح ويم سل هلال ع . نزع د

 يدون ؛ةرم نيسمحل موي لك يف 40 ديلا هللا وه لف# أرق نما : دع هللا لوسر

 .1 :ةيآلا «صالخإلا ةروس (3) .1 :ةيآلا ءصالخإلا ةروس (1)

 .1 :ةيآلا ءصالخإلا ةروس (4) .1 :ةيآلا «صالخإلا ةروس (2)
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 خيش الإ تاقث هدانسإ لاجر .«ةنجلا لخداف هللا حدام ايمق :هربق نم ةمأيقلا موي

 لاق :لاق ًاضيأ رباج نع يلصوملا ىلعي وبأ جرخأ :ةالص لك ريد اهتءارق
 جّوُرو «ءاش ةنجلا باوبأ يأ نم لخد ناميإلا عم نهب ءاج نم ثالثو» لي هللا لوسر

 ةالص لك ربد أرقو ا ًانيد ىدأو ءهلتاق نع افع نم :ءاش ثيح نيعلا روحلا نم

 نهادحإ وأ :هلَض ركب وبأ لاقف :لاق .:تارم رشع 7406 ٌدَحأ هَل ٌوْه لق ةبوتكم
 .ًادج فيعض هدانسإ «ٌنهادحإ وأ» :لاقف ؟هللا لوسر اي

 الث» :لاق لَك يبنلا نع ايه#' سابع نبا نع ؛هخيرات" يف ركاسع نبا جرخأو
 ةنامأ ىلع نمتئا لجر :ءاش ثيح نيعلا روحلا نم جوزتيلف ّنهنم ةدحاو وأ هيف َّنك نم

 لبق هنع افع يأ هلتاق نع  ةدّدشملا 0 حتفب - ىلَخ لجرو ءَقي هللا ةفاخم اهادأف

 هدانسإ .«تارم رشع 4*2 ) ٌدحأ ُهَّنَأ ره ُلْف# ةالص لك ربد يف أرق لجوو > كون
5 - 

 نآرقلا متخ دنع ءاعدلا - 5

 ءاعدلا :هلك يوونلا مامإلا لاق «نآرقلا متخ دنع ءاعدلا جرفلا باوبأ مظعأ نم

 نآرقلا متخ سلجم روضح بحتسي هنإف كلذلو .ًادكأتم ًابابحتسا متخلا بيقع بحتسم
 موي جورخلاب ضّيحلا رمأ ِيِي هللا لوسر نأ نيحيحصلا يف تبث دقف ءًادكأتم اياكم
 .نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيل ديعلا

 فو لعجي ناك هنأ 3-3 سابع نبا نع امهداتسإب دواد قبأو يمرادلا يىزدرز

 .كلذ دهشيف سابع نبا ملعأ متخي نأ دارأ اذإف «نآرقلا أرقي الجر بقاري

 « هفنط نفل بحاص ليلجلا يعبأتلا ةداتق نع 0 نيدانسإب دواد وبأ ىورو

 .اعدو هلهأ عمج نآرقلا متخ اذإ هَ كلام نب سنأ ناك :لاق

 ىلإ لسرأ :لاق .ليلجلا يعباتلا ةنييع نب مكحلا نع ةحيحصلا هينا ان 31

 ءاعدلاو ؛نآرقلا متخن نأ اندرأ انأل كيلإ انلسرأ انإ :الاقف «ةبابل نب ةبتعو دهاجم

 ,1 :ةيآلا .صالخإلا ةروس (2) .1 :ةيآلا .صالخإلا ةروس (1)
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 .ناآرقلا ةمتاخ دنع لزنت ةمحرلا نإ :لاقي ناك هنأ ةحيحصلا تاياورلا ضعب ىفو

 «نآرقلا ةمئاخن دنع دوعمتجي اوناك :لاق دهاجم نع حيحصلا هدانسإب يورو

 . ةمحرلا لزتت :نولوقي

 انديس نع نآرقلا متخ ءاعد :نيدياعلا َنِبَر مامإلل نآرقلا مدخ ءاعد

 يوبنلا تيبلا لآ نعو اهو طبسلا نيسحلا هللا دبع يبأ انالوم نبا نيدباعلا نيز يلع

 نيملسملا عيمجو نيرضاحلاو مهيدلاوو انيملعمو انخياشمو انيدلاوو انلعجا مهللا

 نيرورسملا نيحرفلا نيمّقنملا نيزابلا نيزئافلا نيحججنملا نيحلفملا نيحلاصلا كدابع نم
 محرأ اي كتمحرب نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال نيذلا «نينمآلا نينثئمطملا نيرشبتسملا

 لاق ام ىلع: نحتو: «ميركلا' يقولا ىتنلا ةلوسر غلبو نظعلا يلعلا لآ :ق دم نيمحازلا
 لوو انزيم هنلإ نمو انريصتو انثزاوو انشعابو انقزازو :اهعلاغو انألومو:انديسو نير
 ةهنافلاو قسلاجلا تر هللا معلاو: « نوركاذلا قنوت نينهاشلا نم ايلغ ةيعقلا
 ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو :«نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو .نيقتملل

 «نيلسرملاو نييبنلاو ةكئالملا عيمج ىلعو نيبختنملا هباحصأ ىلعو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ
 و

 .ديجم ديمح انبر نإ

 دمحلا صلختساو «هباتك دمحلاب حتفتساو ءهسفن باتكلا يف دمح يذلا هلل دمحلا

 هلل دمحلا ءهقلخ نم هل ًاركش دمحلاب يضرو .هتعاط ىلع ًاليلد دمحلا لعجو «هسفنل
 ةعفاشلا «هل ةيضرملا «هدنع ةمدقملا فقحل ةيدؤملا ءهديزمل ةبحوملا هذماحم عيمجب

 ءاهلك تاولصلا لضفأب هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسيو يلصي نأ هلأسنو ءاهلاثمأل

 .(ميرك اي) ءاهيف ةلزنملا فيرشو اهميعنو نانجلا لزانم فرشأب هوبحي نأو

 لك ىلع ًانميهم هتلعجو «هتمرح تمظع يذلا كباتك متخ انترضحأ كنإ مهللا
 كلالح نيب هب تقرف ًاناقرفو .كماكحأ عئارش نع هيف تبرعأ ًانآارقو «هتلزنأ باتك
 قع .ديحم اندست تلق ىلع كرا ايحوو «اليضفت كدابعل ةتلّصف اباتكو 4 كعارخاو

 مهفب تصنأ نمل ًاعيفشو ؛هعابتأب ةلالضل ملظ نم هب يدهت ًارون هتلعجو «ًاليزنت قحلاب
 ال ىده ءوضو .هتاسل قطنم قحلا نع ديحي ال طسق نازيمو «هعامتسا ىلإ قيدصتلا

 ةكلهلا دي لانت الو «هتنس دق ٌّمأ نم لْضَي ال ةاجن ملعو «هناهرب رون تاهبشلا ىبخت

 .(ميرك اي) :ةتحضصع ةورقي قلعت نم
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 نسح انتنسلأ يشاوح ىلع تلهسو «هتوالت انيلإ تببحو «هتمتاخ انتغلب ذإف مهللا
 كل نويديو .هتياعر قح هنوعريو «هتوالت قح هنولتي نم (هللا اي) بر اي انلعجاف :هتداعإ

 نم هنأب فارتعالاو .هتايآ هباشتمب رارقإلا ىلإ نوعزفيو «هتانيب مكحمب قيدصتلا داقتعاب
 .(ميرك اي) هقيرط دصق نع غيزلا انجلتخي الو :هقيدصت يف كوكشلا انضراعت ال كدنع

 بر اي انلعجاف ءهلضف فرش كنم انتفرعو هلمحب َةلَّلذم انيولق تلعج امكو مهللا
 لظ يف نكسيو .هلقعم ةمصع ىلإ تاهبشلا نم يوأيو ءهلبحب مصتعي نمم (هللأ اي)
 سمتلي الو ءهحابصم ةلعش ءوضب حبصتسيو «هئوض رافسإ حلبب يدتهيو «هتياده حانج

 .(ميرك اي) هريغ نم ىدهلا

 هلعجاف «كيلإ هتاعزن نم لبس هب تجهنأو «كيلع ةلالدلل ًاملع هتبصن امكو مهللا
 جرعن املسو ةمايقلا ةبرغ يف ةاجنلا هب يوحن ابيسو ءةماركلا لزانم فرشأ ىلإ انل ةليسو

 .(ميرك اي) ةماقملا راد ميعن ىلإ اهب مدقن ةعيرذو .«ةمالسلا لحم ىلإ هيف

 صاعملا ىلإ اهلقن نع انمادقألو ءًاسنؤم يلايللا ملظ يف انل هلعجاو مهللا
 نع انحراوجلو ءًاسرخم ةفآ ام ريغ نم لطابلا يف ضوخلا نع انتنسلألو .ًاسباح
 لصوت ىتح «أأرشان هرابتعا حفصت نم انع ةلفغلا توط املو ءًارجاز تائيسلا حارتجا

 .(ميرك اي) هلامتحا نع لابجلا تفعض يتلا هيهن رجاوزو هلاثمأ بئاجع مهف انبولق ىلإ

 بصخو شيعلا دغر هب انيلإ قسو «قالمإلا مدع نم ىنغلاب انتلخ هب ربجاو مهللا
 بئارضلا هب انئبنجو ؛قافنلا يعاودو رفكلا ةوفه نم هب انمصعاو «قازرألا يف ةعسلا

 نيذلا راثآ انب وفقتو .هريهطتب سند لك نم انرهطت ىتح .قالخألا ءىنادمو ةمومذملا

 .(ميرك اي) هرورغ عئادخب مهعطتقيف لمألا مههلي ملو هروئب اوحبصتسا
 انترذحو «كباوث ليزجل ضرعتلا ىلإ انتبدنو «كباتك متخب انتمركأ امكو مهللا

 نطاوم يف هتبحص نسحي نمم هللأ اي ّبر اي انلعجاف «كباذع ميلأ هديعو ناسل ىلع

 نم هيلع بوثولا نكامأ نع هتمرح لحيو .ءتامهتلا فقاوم نع هردق هزنيو «تاولخلا
 ةمايقلا ةبرغ ىف ةاجنلا ىلإو 2:1: مراحملا نع ايندلا يف انل نوكي ىتح «تاركنملا
 يف دبألا هلع ىلع انيو ءادهاف كمارح ميرحتو كلالح ليلحتب كدنع انلو ءادئاق

 .(ميرك اي) ًادفاو ندع تانج

 تغلب اذإ نينألا عجوو «قايسلا برك توملا دنع انسفنأ نع هب لهسو مهللا

 بجح نم اهضبقل ملس هيلعو انيبن ىلع هللا ىلص توملا كلم ىلجتو «قارتلا حورلا
 «قاذملا ةمومسم ًاسأك توملا ةرارم فاعز نم اهل قاذو «ءقار نم ليقو بويغلا

 تراصو ةرخآلا ىلإ ليحرلا انم اندو «ءقارفلا ةشحو مهسب ايانملا سوق نع اهامرو

 اي) قالتلا موي تاقيم ىلإ ىوأملا يه روبقلا تناكو «قانعألا يف دئالق لامعألا
 : رك
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 لعجاو «ىرثلا قابطأ نيب ةماقإلا لوطو ىلبلا راد لولح يف انل كرابو مهللا
 الو ءانلخاذم قيض ميظعلا نآرقلاب انل حسفاو ءانلزانم ريخ ايندلا قارف دعب روبقلا

 نم انبكترا ام انع فعاو .ماثآلا تاقبومب ةمايقلا يرضاح يف انالوم اي انحضفت

 دنع هب تبثو ءانماقم لذ كيلع ضرعلا فقوم يف ميظعلا نآرقلاب محراو «مارحلا

 ةمايقلا موي برك نم هب انجنو ءانمادقأ ةلز اهيلع زاجملا موي منهج روسج بارطضا
 فقاوم يف ةاصعلا هوجو تدوسا اذإ انهوجو هب ضّيبو «ةماطلا موي لاوهأ دئادشو

 .(ميرك اي) ةمادنلاو ةرسحلا

 ةحص نع سواسولا تارطخ هب بجحاو ءانرهاظ حالص هب لطأو مهللا

 قدص نع كوكشلا رحو فناو انرئارج تاقيومو انئيولق نرد هب لسغاو ءانرئامض

 يف نامألا للح هب انسكاو ءانرودص هب حرشاو ءانرومأ تايئانتم هب عمجاو ءانرئارس

 .(ميرك اي) انرورسو انلذج ةعاسلا فقوم يف هب لطأو ءانروشن

 انب فقاو «راربألا لئامش نسح هب انل بهو ءرازوألا لقث انع هب ططحاو مهللا

 كنارفغ دئاوف هب انل بجوت ىتح ءراهنلا فارطأو ليللا ءانآ هب كل اوماق نيذلا راثآ

 «لثس نم مركأ اي كناوضرو كترفغمو كفحص بهاومو «كناسحإ يداوب فحتو

 ربصلا انل بهو ءاياطخلا سند نم ميركلا كباتكب انرهط (ًاثالث) اياطعلاب داج نم عسوأو
 هوركم نم انفاعو ءايانملا لوزن دنع دادعتسالاب انيلع نئماو ءايازرلا لولح دنع ليمجلا

 .(ميرك اي) يالبلا روذحم نم عقي ام

 ةدجاسو ةعكار اهتالص يف تدمتعاو كيلإ تعرضت ًافكأ قانعألا ىلإ لِغَت كاّرتأ

 اهل ةجاح ال اهلزانم نم تجرخو كيلإ تعس ًامادقأ ميحجلا لاكنأب ٌُدّيقت وأ ؛كيدي نيب

 تيل لب كيلع اهنم اثم ال :«(يديس اي) اهيلع كنم اّنم كيدل اميف ةبغرلاو عمطلا الإ
 وأ ؛هتلزنأ يذلا كباتك ةوالت ةوالحب تذذلت ًاعامسأ اهقابطأ نيب مصت كارتأ ء!يرعش

 نم ًاعزفو باقعلا نم ًافوخ كيلإ تكب ًاراصبأ اهيواهم ملظ يف ىمعلاب سمطت
 نويعلا تلبسأ الو «ءتقدص ىتح عامسألا تغصأ ام كلالجو كتزعو امأ ؛باسحلا

 الو «تعشخ ىتح ءاعدلاب كيلإ تاوصألا تّجع الو .تقفشأ ىتح تاريعلا تفكأو

 نم ايف ءاهراثعو اهللز نم ناك ام ىلع تمدن ىتح اهرافغتساب ةقطان نسلألا تكرحت

 هذه يف بر اي كنم مهللا اندّيأ «قيقحتلا دهاوش نم انلامعأ دعي ىلع قيدصتلاب انمركأ

 .(ميرك اي) قيفوتلاو ةمصعلاب ميظعلا نآرقلا متخ دنع ةمظعملا ةكرابملا ةفيرشلا ةعاسلا

 كتمصب انكرادتو ءرافقلا هماهم يف ناريحلا درفلا سنؤم اي كتعاطب انتشحو سنآو
 لاوجألا "كلك دن دع نم ففطل مكيللا (ةملتغر «ناعابلا يتجلل ىف قيركلا كردنلااب
 نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو راتخملا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءراطخألاو
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 هئابآ ىلع مهللا لصو «نيدلا موي فقوملا رضح نم اهب مهطبغي ةالصو ءرايخألا
 هجاوزأ ىلعو ؛نيدحوملا نم هعايشأو هعابتأ ىلعو «نيلسرملاو ءايبنألا نم هناوخإو

 ىلعو :نينمؤملا نم دلو نمو ءاوح انمأو مدآ انيبأ ىلعو نيئمؤملا تاهمأ تارهاطلا
 محرأ اي كتمحرب مهيفو مهعم انيلعو نيدلا موي ىلإ اذه انموي نم نيعباتلاو ةباحصلا

 نم يقب اميف مكايإو انمصعو ماثآلا فلاوس مكلو انل هللا بهو «(ًاثالث) نيمحارلا
 انلحأو ؛مايصلاو جحلاو ءاعدلاو ةقدصلاو ةءارقلاو ةالصلا مكنمو انم لّبقتو «مايألا

 انتداس يقلتو ءماقملا اذه دعب ًاحيبق مكايإو انارأ الو ءمالسلا راد هتمحرب مكايإ

 فاركإلاو لالجإلاو فاحتإلاب ًاعيمج نيملسملا تاومأو مكتاومأو انتاومأو مكتداسو
 .ماعنإلاو اضرلاو ماظعإلاو

 حيباصم ماركلا ةرربلا ةريخلا هلآ ىلعو «مانألا ريخ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 .نيملاعلا ٌبر هلل دمحلاو ًاريثك ًاميلست مالسلاو ةالصلا لضفأ ؛مالظلا

 بر هلل دمَكلَو © َنِلَسْرَمْلا َلَع ٍٍِط ملَسو © تونصي اَنَع َوَّزِمْل َتَر َكْيَر َنَحْبس»

 . 2724© ريس 1

 ءانبويع لزأو ءانبولق حلصأ مهللا :يوونلا مامإلل نأرقلا متخ ءاعد
 ام كتعاط انقزراو .ىلوألاو ةرخآلا ريخ انل عمجاو :ىروقتلاب انيَرَو «ىنسحلاب انلوتو

 ءانلامعأ تائيسو انسفنأ رورش نم انذعأو «ىرسعلا انبنجو ىرسيلل انرّسي مهللا ءانتيقبأ

 مهللا ؛لاجدلا حيسملا ةنتفو تامملاو ايحملا ةنتفو ربقلا باذعو رانلا باذع نم انذعأو

 .ىنغلاو فافعلاو ىوقتلاو ىدهلا كلأسن انإ

 رئاسو انبابحأو انيلهأو انسفنأو انلامعأ ميتاوخو انئادبأو اننايدأ كعدوتسن انإ مهللا

 .ايندلاو ةرخآلا رومأ نم مهيلعو انيلع تمعنأ ام عيمجو نيملسملا

 نيبو اننيب عمجاو «ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسن انإ مهللا

 . كتمحرو كلضفب كتمارك راد يف انبابحأ

 ةقفشلاو مهيلإ ناسحالاو .مهاياعر يف لدعلل مهففوو نيملسملا ةالو حلصأ مهللا

 ءمهيلإ ةيعرلا بّبحو ةيعرلا ىلإ مهبّبحو ؛مهحلاصمب ءانتعالاو مهب قفرلاو .مهيلع
 .ميوقلا كنيد فئاظوب لمعلاو ميقتسملا كطارصل مهقفوو

 .هتيعر ىلإ هببحو ةرخآلاو ايندلا حلاصمل هقفوو ءانناطلس كدبعي فطلا مهللا

 :(ديزيو ةالولا ةلمج ين ةروكذملا تاوعدلا يفاب لوقيو)

 .182 180 :تايآلا «تافاصلا ةروس (1)
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 رئاسو نيدلا ءادعأ ىلع هرصنأو ؛هدانجأو هعابتأ نَصو هداليو هسفن محرا مهللا

 مالسإلا ٍدزو «تاريخلا عاونأو نساحملا راهظإو تاركنملا ةلازإل هقفوو «نيفلاخملا

 .ًارهاي ًازازعإ هتيعرو هزعأو ءًاروهظ هببسب

 ضقاو «مهناطوأ يف مهنمأو ءمهراعسأ صخرأو نيملسملا لاوحأ حلصأ مهللا

 فشاو «مهارسأ كفو مهباّيُع ملَصَو «مهشويج رصناو ءمهاضرم فاعو ءمهنويد

 ؛ةمكحلاو ناميإلا مهبولق يف لعجاو .ءمهنيب فلأو مهبولق ظيغ بهذأو «ءمهرودص

 مهرصناو ؛هيلع مهتدهاع يذلا كدهعب اوقوي نأ مهعزوأو وْلَو كلوسر ةلم ىلع مهتبثو
 .مهنم انلعجاو  قحلا هلإ  مهودعو كودع ىلع

 مهلاوق يش 3 يعض نجمح ىلع اوقأ ىف مهن ا «نيحصانتم نيفصانتم «كتعاط هيمئاق ءكدودح

 .مهلاوحأ عيمج يف مهل كرابو ءمهلاعفأو

 :(هلوقب همتخيو ةءاعد حتفيو)

 ىلع ملسو لص مهللا ءهديزم يفاكيو همعن قفاوي ادد :سلاعلا تر هلل دمحلا

 كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم انديس

 ماقملا مهللا هثعباو «ةعيفرلا ةيلاعلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا هنآو مهللا ءديجم ٌديمح

 نيمحارلا محرأ اي هتدعو يذلا دومحملا

 مهجاوزأو ءمهنم لك لآو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو هيلع لص مهللا

 «باوتلا ميركلا باهولا ميظعلا هللا قدص ؛نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو مهبحصو

 هبيبح لعجو ةقيرطلا ىلإ اندشرأ يذلا «باوثلا ليزجو اياطعلاب هقلخ ىلع معنملا
 .ةقيفشلا ةدماحلا هتمأو «ةقيلخلا ريخ راتخملا

 نآرقلاب حرشو ءامسألاو تايآلا نم انملعو ءامعنلا نم اثالوأ ام ىلع هذمحن

 ان دعوا ءاناو اعيش انصح ايداع اروت“انل هلكحو تدادعلاو فشلا نن“ انوودجف ميظعلا

 جحلاو داهجلاو ديحوتلاب هيف انرمأو «مالسإلا عئارش هيف انل نّيَبو ءماكحألاو دودحلا هيف

 ناضمر رهش هب لّضْفو «مايقلاو ةءارقلاو ةدابعلاو ؛مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاو ؛مارحإلاو

 .ماوعألاو روهشلا رئاس ىلع

 مهللا حلصأ ميقتسملا طارصلا ىلإ هب انتيدهو ءميركلا كباتكب انتصصخ امك مهللا

 لغلا عيمج + انع هب عزناو .دسجلا رهاظو حورلا نطاب ائم هب رهطو ءدسف ام عيمج انم هب

 قحسب 3 «تاعبتلاو ءاوهألا نم هب انجنو «تافآلا يعج نم هب اتظحو «دسحلاو

 لقأ .تارثعلا هنم تلقأف لت مدآ ىلع اهب تننم ىتلا تاماتلا كتاملكو ىنسحلا كئامسأ
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 انلعجاو «كبرقو كلضفب انيلع دجو انتاثيس نع فعاو ءانتاعبت لمحتو انتارثع يديس اي
 .كيزحل ةبحملا لهأ صلاخ نم

 :ةبرح يبأل نآرقلا متخ ءاعد

 ىلإ يداهلا هيبنل عابتالاب انيلع نمو «ناميإلاو مالسولل اناده يذلا هلل د دمحلا

 انقفوو هركذب انفلزأو ؛نآرقلا ةوالتو همكح عابتاو هعئارشل انديشرأو «نايبلاو قحلا

 كيرش دل هيي هللا الإ هلإ ال نأ دحر 0و 2 يف ه ردد لو 1

 «نارفغلاو وفعلاب 0 برقلاب ةسختو كا ل ء«ناندع نم ىفطصملا

 :ناهزالاو

 ةداعسلا يف ةبتر ىصقأ هغليو «حاورألا يف دمحم انديس حور ىلع لص مهللا

 .هتاكربو هللا ةمحرو ىفطصملا ىلع مالسلاو « حالفلاو

 نع ًايبن تيزج ام لضفأ انع هزجاو ءًامالسو ٌةيحت اثم دمحم انديس حور غلب مهللا

 دومحملا ماقملا هثعباو «ةعيفرلا ةيلاعلا ةجردلاو فرشلاو ةليضفلاو ةليسولا هتآو «هعمأ

 .نيمحارلا محرأ اي هتدعو يذلا

 .قيوعتلاو عادتبالاو غيزلا نم هب انرجأو ؛قيرطلل عاطقلا عيمج انع هب عطقا مهللا

 بانتجاو لالحلا ذخأل مهفلا هب انقزراو .ماكحألا نم هيف تدروأ امب انعفنا مهللا

 هب انقزراو .مالعألاو ةيالولا ريشانم هب لصحت يذلا كركذل هيف انمهلأو ؛مارحلا

 لالحلا نم هب عّسوو انقالخأ هب نّسحو ؛ماودلا لع ةبقارملاو نيقيلاو صاالخإلا

 . ماقسألاو ضارمألا عيمج نم ةيفاعلا هب انقزراو ءانقازرأ

 ةلماكلا ةفلزلاو ناحيرلاو حورلاب ءداسجألا نم جورخلا دنع انحاورأ هبارشن هللا

 صاوخل هب تيلجت يذلا رونلاب ءداحلألاو سامرألا ملظ يف انروبق هب َرّونو «دادولاو

 رشحلا موي يف فوخلا نم نمألاو ناميإلا هب انقزراو ءدارملاو ةدارإلا لهأ نم صاوخلا

 .داعملاو

 ءانتاروع هب رتساو ؛«قئاوبلا عيمج نم هب انمأو .قئالعلا عيمج انع هب عطقا مهللا
 هب حرشاو ءانراطوأ هب ضقاو ءانرايد هب رمعاو ءانرارق هب رقأو ءانتاعور هب نمآو
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 نيب هب فلأو «اننيب تاذ هب حلصأو ءانروجأ هب لزجأو ءانرومأ هب رّسيو .ءانرودص

 .انملظ نم ىلع هللا اي هب انرصناو «انبولق

 امك روح ءاوسألا نم ًافهكو ايو ًاعفاش انل هلعجا مهللا

 ءارضلا يفو «نيركاش ءامعنللو «نيلماع هبو «نيركاذ ميظعلا نآرقلاب انلعجا مهللا

 ريغلل ةلأسملا نعو ؛نيدتهمو نيدتقم هلي يبنلل راثآلابو «نيدؤم ضئارفللو «نيرباص
 «نيفتكم بر اي كمركو كدوج لضفبو «نيفكنتتسم كاوس نمل ةيدوبعلابو «نينغتسم

 ينو ؛«نينسحم ناوخإلا ىلإو «نينقوم تايآلابو «نيتبخم ةبانإلابو ءنيصلخم لامعألابو

 يصاعملا نعو ؛نيرمآ تاعاطلابو ؛«نيرضاح ركذلا سلاجم يفو «نيرّقوتم لزالزلا
 نمو «نيبئاد لابقإلابو :نيمئاق ليللابو «نيمئاص راهنلابو ؛نيمئاق طسقلابو «نيرجاز
 «نيدئاح نارينلا نعو «نيزئاج طارصلا نتم ىلعو ؛نيمئاه قوشلا نمو ؛نيبئاذ فوخلا

 .نيرظان بر اي ميظعلا ميركلا كهجو ىلإو ؛نيزئاف نانجلابو

 ءايبنألاو لي دمحم ىفطصملا قحيبو راونألا ةكئالملاو نيمألا ليربج قحب مهللا

 ءادهشلاو نيقيدصلاو ءرايخألا نيفطصملا هباحصأو هجاوزأو مهنم لك لآو ءراهطألا

 نيصلخملاو نيدهاجملاو داّبعلاو داهزلاو ءرابحألاو ءاملعلاو ءاملحلاو ءامكحلاو

 رارسألاب راربألاو لادبألاو داتوألاو باطقألاو ءراطقألا يف نيرباصلاو نيقداصلاو

 ةنجلاو ملقلاو حوللاو يسركلاو شرعلاو ,رامقألاو موجنلا يف يتلا ءامسألاو ءراونألاو

 تائيسلا ىلع انبقاعت الو .هانلهج ام انملعو «هانلمع ام يديس اي انم لبقاف ءرانلاو

 دابكألا يف شطعلا باهتلا دنع ِخَيِقَي دمحم انديس كّيِبن ضوح نم انّقساو ءرازوألاو

 1 ناربسألا نا علاو

 داعملاو رشحلا موي يف هب انتحضف الو «باسحلا دنع انهوجو هب تدوس ال مهللا

 .ماقملا كلذ يف هب انتلذخ الو ءانرئارس ترذدك الو ءانرئاصب تيمعأ الو «بآملاو

 رازوألا نم هيف انفرتقا دق امو «قوقحلا نم هيف انطّرف دق ام ملعت كنإ مهللا

 ملحاو ءرازوألا نع حفصاو .طيلختلا ىلع انبقاعت الو «طيرفتلاب انذخاؤت الف «قوقعلاو

 اي انل رفغاو انرتساو انيلع

 انطعأو ءروبثلاو ليولا ىوعد نم هب انجنو ءروشنلا موي انهوجو هب ضْيَب مهللا
 ةعشأ راونأ ىلإ ةعلاطملا هب انقزراو ؛ناسحإلاو ةداعسلاب انلمشاو «ناميألاب انبتك

 لالج لامك ةيؤرب انسفنأ ىنفتو «كتبيهو كرهق ناطلس تحت انساوح دمختل كتمظع

 ةفترصحو ريثملا كليصو لامس اولا قارتخإ دنع اهنيؤرب“ افيأ انحكو: ةفلحتمو اكتردت
 دعقم يف ةيالولا ماقم ىلعأ ىلإ هب غلبنل ءقدصلاو لكوتلا ماقم ىلعأ ىلإ هب انّقرو

 ءروضحلا دنع انهوجو هب رضنو هزومألا عيدا ىف ًايلوتم يدب ايناثل قكو «.قدص
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 ةدهاشملاو ةفشاكملاو هرورسلاو مئادلا حرفلاب بلقلا بلق طوس يف كروضح ةدهاشمب

 .روشنلاو ثعبلا مويب هنو ةثراح ناميإك ناسحإلا عضاومل قئاقحلا قيقحتب

 ريزع «روبص ميلح ءروكش ٌميلع تنأو ءروهشم كلضفو ءروكذم كمرك يهلإ
 ءاملعلاو ءانتالوو اندنجو انتاضقو اننيطالس انل حلصأو انحلصأ مهللا ءروقغ

 :نيرفاسملاو جاجحلاو «نيدهاجملاو ةازغلاو ؛نيلهاجلاو ءاهفسلاو ؛نيملعتملاو

 ءارقفلاو ءافعضلاو ءامإلاو ديبعلاو ءاسنلاو «نيدلاولاو دالوألاو .ءنيعرازلاو راجتلاو

 «شاّئِفلاو ةشقانملا نم مهملسو انملسو ؛شاعملا يف ةكربلا عيمجلل حرطاو «نيكاسملاو

 0 ؛نيصحلا كرتس عهبلعو انيلع عهللا :ليسأو

 تبثو انمئازع ٌؤقو :مهناميإ مهلو انل ححصو .ًاحوصن ٌةبوت نيعمجأ سنإلاو نجلا نم
 ىف رذحن امم انجنو «نيطناقلا نم انلعجت الو فوخلا نم انمآو «ثيغلا انقساو ءانمئاعد

 ء اةبانعمر اتمام ار انفاوج ارباع وس هقامر اردن دال راو نينا اوه قست «ةيئأدلا
 انيبحمو انياحصأو انراهصأو ادناريجو ءانتابارقو انتادجو اندادجأو ءانتالاخو انلاوخأو

 افانلاو سو قلق فادح الا اهتلاؤو رمز نفاع عندو اجل و «نيدلا يف انخياشمو

 ءانالا «تاتنؤملاو ىتؤملاو :تايلستلاو ةريملعملا عيمجو «عيمجلا مهتايرذو انتايرذو

 نم كانلأس امو ؛تاجاحلا يضاقو ؛تاوعدلا بيجم هللا تنأ كنإ .تاومألاو مهنم
 انغلبف تاريخلا نم انلامعأو انلامآ هنع تّرُصَق امو «ءانئدتباف كلأسن مل امو ءانطعأف ريخ

 َلَع ُمَكَسَو ©9 تردي انَع َهَّزعْلا بَ َكْيَر َنَحْبسص .نيمحارلا محرأ اي كتمحرو كلضفب
 ."7409 تييلكلا نر هي ُدَشلَك © ةيسرتنا

 :سبردإ نب دمحأ مامؤلل نآرقلا متخ عاعد

 0مل يردن هاريس 3

 اهيلإ فيضأ امو .«ةمركملا ةفرشملا ةنوميملا ةيبرعلا ةمتخلا هذه باوث لعجا مهللا

 نيلسرملاو ءايبنألا نم هناوخإ حاورأ ىلإو ءهتجرد ولعو هفرش يف ةدايز قي يبنلا

 ىلإو :نيرهاطلا ةوبنلا تي لهأ حاورأ ىلإف « نيعمجأ مهيلع هماللسو ىلاعت هللا تاولص

 ىلإو ؛ناوضرلا ةعيب لهأو دحأ لهأو ردب لهأ اصوصخو نيعمجأ ةباحصلا حاورأ

 مهيدلقمو نيدهتجملا ةعبرألا ةمئألا حاورأ ىلإو «نيعباتلا يعباتو نيهحا حاورأ

 نيئذدحملاو ءاهقفلاو ءارقلاو نيلماعلا ءاملعلا حاورأ ىلإو «نيدلا موي ىلإ مههقف يدلقمو

 .182 180 :تايآلا ؛تافاصلا ةروس (1)
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 ضرألا قراشم يف نيحلاصلاو هللا ءايلوأ حاورأ ىلإو «نيعمجأ هللا باتك ةلمحو

 تانمؤملاو نينمؤملا عيمج - حاورأ ىلإو .؛ةدلبلا هذه ناكس هوصعو ءاهيراغمو

 ةعاسلا كل 7 ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف تاملسملاو نيملسملاو

 يف دز مهللا .مهتبرغ محراو «مهتشحو سنآ مهللا ءارورسو ةكربو ًارونو ًءايضو ٌةمحر
 روبقلا قيض نم مهلقنا مهللا ءمهنم ءيسملا تائثيس نع زواجتو ؛ مهنم نسحملا ناسحإ

 © ركسَت ومو © مودع ٍلِطَو © رموُعَت جلو © وُ ٍرْذِس فل روصقلا جف
 274 © و ٍشرفو يف ةعونع الو ٍةعوطَمَم ال © رك َوَهكنَ

 مهللا .نيملاعلا ّبر مهيلإ اندعو انتم اذإ انل رفغاو مهمحراو مهل رفغا مهللا

 الو ءاموصعم اكرابم اًقرَقَت هدعب نم انقرفتو ءاموحرم اكرايم اعمج اذه انعمج لعجا

 بر اي ًادورطم الو ًامورحم الو ًايقش انعمسي نمم الو انيلاوح الو انيف مهللا عدت
 :نيملاعلا

 ىقشيف أرقي نمم انالوم اي انلعجت الو ترب ارا نك نالوا اي انلععا عيللا

 نمل اهل تمرر نب افلكو افلح «ةقازوكلا كو لظ تحت ةمايقلا موي انلظأو

 ىحلاص نم انلعجا ءءامسلا عفار ايو ضرألا طساب اي :ءامظعلا ميظع اي مهللا

 نع الو هتقيرط نع مهللا انب فلاخت الو .هتنسو كباتكب نيلماعلا نينمؤملا ِجْبي هتمأ

 . هتفيخ نم ةكئالملاو هذمحب دعرلا حبسي ب نم اي هب انءاج امع الو هتعيرش

 ءانكرتف انترمأ .كيدي نيب رهاظ انلمع اذهو كيلع ىفخي ال انلاح اذه يهلإ

 .نيملاعلا بر اي ًالماش ًالماك ًاوفع انع فعاف ؛كوفع الإ انعسي الو ءانبكتراف انتيهنو

 . انلبقاف عفشتن يلي كيبنبو ءاندرطت الف فقن كباببو ءانبيخت الف لأسن كايإ مهللا

 ًابرك الو ؛هتجرف الإ امه الو ءهترفغ دقو الإ ًابنذ اذه انماقم يف انل عدت ال مهللا

 الو « هتيفاعو هتيفش الإ اكيوب الو رع الإ ًابيع الو ( هتقشك الإ ًارض الو «( هتسفن الإ

 ايندلا جئاوح نم ةجاح الو ءهتذخأ لإ ًاودع الو .هتيضق لإ ًانيد الو هتيده لإ الا

 .نيملاعلا بر اي كمركو كنمب اهتيضق الإ اضر اهيف كلو حالص اهيف انل

 متخاو ءانتدعو امك انل بجتساف ...كانوعد ءءاعدلاب انالوم اي انترمأ

 اي .ةرفغملا عساو اي انعسي كملحف انع توفع نإو ءانل ةقاط الف انتبذع نإو ءانل ةحجح

 .ةاماش اوقع انع تعا انالوم اي الوم الإ دعلل اه .ء(اثذلث) ةركتملا تولقلا رباج
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 ريخلا نيعرازلاو انع باغ نملو انرضح نملو انخياشملو انيدلاولو انل رفغا مهللا

 :نيملاعلا تر اي ةرخآلاو ايندلا يريخ نيب ام انل مهللا عمج أو ءائب ذولي نمو انيف

 نأ رارقإلابو هللا الإ هّلِإ ال نأ ةداهش ةئيندلا ايندلا هذه نم انمالك رخآ مهللا لعجاو

 نيريغم الو ١ نينوتفم الو نينتاف ال انلاجأ ل هللا لوسر انييدكف

 متأو تاولصلا ىكزأو ء«ليكولا معنو انيبسح تن 0 نيلاض الو « نيلّذبم ذلو

 520 هناوخإ ىلعو قل قلخلاو ةعافشلا ا

 انالوم هللا قددص :اطش يركب ديسلا هلقن امك نآرقلا متخ ءاعد
 هلل دمحلاو نيركاشلا نيدهاشلا نمل كلذ ىلع نحنو « ميركلا يبنلا هلوسر غلبو ءميظعلا

 . نيملاعلا تر

 انم لبقتو ءميكحلا ركذلاو تايآلاب انل كرابو «ميظعلا نآرقلاب انعفراو انعفنا مهللا

 تنأ كنإ انيلع دجو «ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ

 .ميظع اي ٍءالب لك نم انفاعو «ميركلا داوجلا

 انمومه باهذو ءانراصبأل ًارونو ءانرودص ءافشو انبولق عيبر نآرقلا لعجا مهللا

 ىلإو كيلإ انليلدو اندئاقو انقئاسو ءانجئاوحل ًءاضقو ءانبونذل ًارفغمو ءانئازحأو انمومغو

 .ةمحرو ىذدهو 0 امامإ غل ةلفجاو ميظعلا نآرقلاب انمحرا مهللا

 ءانأ كتعاط ىلع هتوالت انقزراو ء؛انلهج ام هنم انملعو ءائيسن ام هنم انركذ مهللا

 .نيملاعلا بر انالوم انيلع ةجح هلعجت الو انل ةجح هلعجاو ءراهنلا فارطأو ليللا

 .ممألا عيمج ىلع كنيدب انتاضفو ؛هتوالت انتملعو هتمتاخ انتغلب امكف مهللا

 كمت بسحلا ميركلا بتسنلا رهاطلا يبنلاب هتياده تلعجو .مركو لضف لكب انتتصخو

 هبرقو هغالبب مهللا كلأسنف دي بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم انديس برعلاو مجعلا

 نآرقلا لعجت نأ «كيلإ هب لسوت نم بيخي ال يذلا هقحو «كيدل لوبقملا ههاجو .كنم

 .ًادفاو دلخلا ةنجو كترضح ىلإو «أادئاذ ءوس لك نعو ءًادئاق ريخ لك ىلإ انل ميظعلا

 نمم انلعجت الو .هضغبو هءالقو هضفرو هذبن نم انذعأو .هظفحب انديشو| مهللا

 لدعلا ىلع انسوفن هب ضرو .«فارسإلا ميمذ نم هب انذعأ مهللا ؛هضعبب هضعب عفدي

 «فالتئالا ةَّرسم ىلع هب انعمجأو «فارتعالاو قدصلا ىلع انتنسلأ هب للذو .فاصنإلاو

 .فافقعلاو فارتعالاو ةعانقلا لهأ ةرمز ىف هب انرشحاو

 ةياهن هب انغلبو ءةمعنلا لظ يف انفنكاو ءةمحرلا لحم يف انماقم هب فرش مهللا
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 .ةملظلاو رتقلا موي انهوجو هب ضّيبو .ةمهلاو دارملا

 ريغ نسف رتعم كاحلفكناو نويبع ار كارصروب نيوبلاط ككاكرتغد 7 ميلا

 هكنأ الإ لإ الإ يذلا هللا خذ ةييونرلاب كل نافذإ و كل اد ا

 كرد نم 20 .ءادعألا ةتامش ائقو «ءالبلا لزاون نم انفاعو .ءآلألا عباتتي انفعسأو

 .ءاسملاو حابصلا يف كتياعري انطحو +«ءاقشلا

 ل انا ل لطرف كر ؛انتاجاح يف لكوتن كيلع انالومو انديسو انهلإ

 فارتقا نم ةعنام ةمصعب اتيلع دجف مهللا «هوجرلف كاوس لمؤن الو «هوعدنف كريغ فرع

 نق لدم الو .هقيرط كلسو هيلع لكوت نم لزي الو .هقيفوتو هداشرإ هبحصأ نم لضي

 . هقوشحا ماقأو ُهَدَبَع ُهَذَمَع

 ءيضتسيو هرماوأ دنع فقي نمم انلعجاف .هتوالت انتملعو هتمئاخ انتغلب امكف مهللا

 .هرجاوز يهن ىدعتي الو «هرئارس ضماوغب رصيتسي و «هرهاوج راونأب

 ىتح كاودج لهانم لبس هب انل عرشاو ءكاوقت دراوم انبولق أمظ هب دروأ مهللا

 .كدفر فئاطل نم اناطب حورنو .كدصق ةوالح نم اصامخ ودغن

 انمعو «تاهيشلا ماحتقا نم هب انملسو ؛«تاكلهلا دراوم نم هب انجن مهللا

 .تاقوألا عيمج يف كفطل نم انْلِخت الو تاكربلا بئاحسب

 ءممهلا تاياهن هب انغلبو ءمصعلا ليبارس هب انشغو .معنلا قدارس هب انللحأ مهللا

 مص يف لاجرلا ةبلغ نم هب انملسو .ءنزحلا ةرواسمو مهلا ةفراقم نم انذعأ مهللا

 لحم لك يف هب لعفلاب انيزو .ننسلا راهظإو عدبلا ضاحدإ ىلع هب اًنعأو «نتفلا

 فئاطلو لضفلا بئارغي داوعلا تنأ كنإ ءنسحو ليمج لك ىلع هب اًنعأو ءنطوو
 . ننملا

 نحاشتلا ةلذ مهنع هب عفراو ؛لداعلا لوقلا ىلع كنيد لهأ ةملك هب عمجا مهللا

 نيملسملا عيمجلو انل رخو «لطابلا فيس مهئامد كفس دنع هب دمغأو «لذاختلا ةلذو

 كماعنإب مهايإو انّمٌَعو ءلفاحملاو دهاشملا يف مهايإو انلمجو .ءلجآلاو لجاعلا يف
 . لعاف بحت املو ريدق ءاشت ام ىلع كنإ لماشلا كناسحإو غباسلا

 اني تطاحأو ءانمامح توملا دنع فزأو ءانمايأ ايندلا نم تضقنا اذإو مهللا

 .نيبجلا قرعو نينألا العو ء«راصبألا ةكئالملا مودق ىلإ تصخشو رادقألا
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 «ًاقيفر ائب توملا كلم مهللا لعجاف .ضامترالاو قلقلا ما ؟يكاسالاو طاسيتالا

 انفوت .نيدلا موي تاقيمل هقلخ عماجو نيرخآلاو قيلوألا هلِإ اي ًاقيفش ائسوقت عرتبو

 .نيحلاصلاب انقحلأو نيملسم

 رصنت نأ «نيلسرملاو ءايبنألا رئاسبو نيمألا كيبنب كيلإ لسوتنو كلأسن انإ مهللا
 مهللا .نيرفاكلاو جراوخلا كئادعأ باقر هب ٌلذتو نيدلا هب رعي ًارصن هركاسعو انناطلس
 لمعلاو نيدلا ةرصنو لدعلل لامعلاو ءاملعلاو ةاضقلاو ءارمألاو ءارزولا رئاس قفو

 .نيحح لك يفو تقو لك يف ةرهطملا ةعيرشلاب

 .مهبولق نيب فلأو .تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نيئمؤملل رفغا مهللا
 ؛كلوسر ةلم ىلع مهتبثو ؛ةمكحلاو ناميإلا مهبولق يف لعجاو «مهنيب تاذ حلصأو

 هلإ مهودعو كودع ىلع مهرصناو هيلع مهتدهاع يذلا كدهعب اوفوي نأ مهعزوأو

 .مهنم انلعجاو  قحلا

 «كءايلوأ نولتاقيو كلسر نوبذكيو كليبس نع نودصي نيذلا ةرفكلا كلهأ مهللا

 ؛مهتملك نيب فلاخ مهللا :٠ مهددع لقأ مهللا «مهعمج قرف مهللا ؛مهلمش تتش مهللا

 «بئاصلا كمهسب مهمرا مهللا :مهيلع عيلألا باذعلا لكفرأ مهللا ؛مهدح لف مهللا

 مهجرخأ مهللا ءنيملسملل ةمينغ مهلاومأو مهلعجا مهللا ؛بقاثلا كباهشب مهقرحأ مهللا
 .مهبولق ىلع طبراو ؛مهيديأ لغو .لاهمإلا ددم مهبلساو .فطللاو ملحلا ةرئاد نم

 قوفو ءاجرلا لمأ انطعأ مهللا «ىولبلل ًالحم انلعجت الو ءأوسألا انق مهللا
 باجأ نم اي ؛ةباجإلا ةباجإلا « لجعلا لجعلا ىهلإ ءلأسأ هلضفل هلضفب نم اي .لمألا

 نم اي «بوقعي ىلع فسوي در نم اي ؛هئادعأ ىلع ميهاربإ رصن نم اي ءهموق يف ًاحون
 «ىتم نب سنوي حيبست لبق نم اي ءايركز ةوعد باجأ نم اي ءبويأ نع رضلا فشك
 نأو «كانوعد هب ام لبقتت نأ تاياجتسملا تاوعدلا هذه باحصأ رارسأب مهللا كلأسن
 لإ آل . .نينمؤملا نيحلاصلا كدابعل هتدعو يذلا كدعو انل زجنأو .كانلأس ام انيطعت
 . 274 تيمنا نس ثنكح قإ قكلئدحبس تن 5 أ لإ

 ةلخلاو ؛ةلماكلا ةبحملاو ؛«ةلماشلا ةرفغملاو «ةلماكلا ةبوتلا كلأسن انإ مهللا

 «ةغلابلا ةجحلاو ءةمئاقلا ةعافشلاو ءةعطاسلا راونألاو ءةعساولا ةفرعملاو «ةيفاصلا

 .ةنملاو لضفلا بهاومب ةمقنلا نم انناهرو ةيصعملا نم انقاثو كفو «ةيلاعلا ةجردلاو

 .87 :ةيآلا فءاينألا ةروس (41)
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 ًابرك الو .هتجرف الإ امه الو ءهترتس الإ ًابيع الو هترفغ الإ ًابنذ انل عدت ال مهللا
 ًاودع الو ءهتينغأ ىلإ ًالئاع الو .هتيده الإ ًالاض الو .هتيضق الإ ًانيد الو .هتفشك الإ
 انقيرف لو حلما الإ ازينان ةلوباةعفاكو ةيحر هلا افيلص الو هضيقكو ةديع الإ
 ًاضر اهيف كل ؛ةرخآلاو ايندلا جئاوح نم ةجاح الو :؛هتددر الإ ًابئاغ الو ؛هتيفاع الإ

 اي ريقفلا ينغتو ريسكلا ريجتو ليبسلا يدهت كنإف ءاهترسيو اهتيضق الإ حالص اهيف انلو
 .نيملاعلا بر

 ير 274 © ِراَّثلأ َباَدَع اَنَمَو ٌدتكح 35 نو تسع يذلا ىف ن6

 شتا اننا َنيَر» . 24 0 َتنَأ َكَنِإ ٌةَمَحَر َكنْدَل نم ان َبَهَو اَنَتِيَدَه ٌدِإ دعب اَيوُلُق خت ال

 لع َكّنِإ 3 زفر اني ان : ْميِنَأ اكن »4 ري يحل نم نول اَسَحْيَو ان ان رم وأ ند
 اي 4م بوم ,©«ريبلا هيكل َتنأ َكَّنِإ اني ْلّبَقَل انَيَر# .4© 5 ٌريِرَك ٍءْيَش لك
 :«فييهو هلا نيلعو ةلكحتا اقتبس ىلع هللا ىلصو 0 محلا ثباَيَتلا َتنأ َكَّنِإ#؟ انالوم
 تر هَل ُدْنَكْلَو ©7 َنِلَسْرَمْلا َلَع ُملَسَو 69 تروُفِصَي اَنَع وَّرِعْلا َبَر َكْيَر نَحْبس» .نيعمجأ
 © يتلا

 ىنسحلا ءامسألا ءاعد 6
 هللا ءامسأ ةوالت دعب ءاعدلا اذه ةءارق سيردإ نب دمحأ مامإلا هب ىصو اممو

 :وهو ىنسحلا

 يهلإ كلأسأ ءهاوس دحأ اذكه نوكي الو اذكه لازي الو اذكه وه نم اي مهللا

 كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو ؛كشرع نم زعلا دقاعمب يئاجرو يتقثو يالومو يديسو
 يتلا تاكرابملا اهلك تاماتلا كتاملكو ىلعألا كدجو مظعألا كمساو ماركإلا كهجوو

 دمحم انالومو انيبنو انديس ىلع كرابتو ملستو يلصت نأ ءرجاف الو رب نهزواجي ال
 ىلإ رظنلا ةذل ةياغ ينقزرت نأو .كملع هعسو ام ددع سفنو ةحمل لك يف هلآ ىلعو

 «كتدهاشم ةياغو «كتبحم ةياغو .«كتفرعم ةياغو «كئاقل ىلإ قوشلا ةياغو .كهجو

 ةياغو «كراونأ ةياغو :كمولع ةياغو «كتيانع ةياغو ؛كتيفاع ةياغو «كتملاكم ةياغو
 ءاّرض ريغ يف كلذ لك نم ِخَْي دمحم انالومو انديس كيبن اهتيطعأ يتلا ةياغلا ,كرارسأ

 لك ىلع كنإ هتديأ امك ينديؤتو هتيوق امك كلذ يف ينيوقت نأو «ةلضم ةنتف الو ةّرضم

 .ريصنلا معنو ىلوملا معنو ريدج ةباجإلابو ريدق ءيش

 .127 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (5) .201 :ةيآلا .قرقبلا ةروس (1)

 .128 :ةيآلا ؛ةرقبلا ةروس 6(4) .8 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (2)

 .128 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (7) .23 :ةيألا «فارعألا ةروس (3)

 .182 180 :تايآلا .تافاصلا ةروس 8(4) .8 :ةيآلا ءميرحتلا ةروس (4)



132 
 تئش امل تئش ام نآرقلا نم ذخ

 هئامسأب هللا ىلإ لسوتلا جرفلا باوبأ مظعأ نمو :ىشسحلا هللا ءامسأ

 :يهو قو يبنلا نع تدرو يتلا ىنسحلا

 ءمالسلا ءسودقلا ءكلملا ءميحرلا ءنمحرلا ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا وه
 ؛رافغلا ءروصملا :ءىرابلا «قلاخلا ءربكتملا ءرابجلا ءزيزعلا ءنميهملا ؛نمؤملا

 .عفارلا هضفاخلا .طسابلا .ضباقلا ؛ميلعلا .حاتفلا ءقازرلا .باهولا ءراهقلا

 «ميظعلا «ميلحلا ءريبخلا «فيطللا ؛لدعلا ءمكحلا ءريصبلا ؛عيمسلا ؛لذملا ءزعملا

 ءميركلا ؛ليلجلا .بيسحلا «تيقملا ؛«ظيفحلا ءريبكلا ءيلعلا ءروكشلا ءروفغلا
 .«قحلا ديهشلا ؛ثعابلا ءهديجملا .؛دودولا ءميكحلا ءعساولا ء«بيجملا «بيكرلا

 .ييحملا ءديعملا ؛.ءىدبملا .يصحملا ءديمحلا «يلولا ءنيتملا .يوقلا «ليكولا

 ءردتقملا ءرداقلا ءدمصلا .دحاولا ءدجاملا ءدجاولا ءمويقلا ءيحلا ءتيمملا

 «باوتلا ءربلا ؛لاعتملا .يلاولا ,نطابلا ءرهاظلا هرخآلا «لوألا ءرخؤملا ؛مدقملا

 .عماجلا «طسقملا ءماركإلاو لالجلا وذ ءكلملا كلام ءفوؤرلا ءوفعلا ءمقتنملا

 «ثراولا .يقابلا «عيدبلا .ءىداهلا ءرونلا .عفانلا ءهراضلا «عناملا ءينغملا ؛ينغلا

 .روبصلا .ديشرلا

 عم برغملا ةالص دعب أرقي هيَ فلسلا ضعب ناك :اهرارسأو اهصاوخ

 .ىلاعتو كرابت هللا وعدي مث اهءاعدو ىنسحلا هللا ءامسأ مث «سُي ةروس ناوخإلا

 ىف تونقلا ىف ىنسحلا هللا ءامسأ ءاعدب وعدي هيَ سيردإ نب دمحأ انديس ناكو
 نوكي نأ هَ انخيش راتخا امنإ : لَو يرفعجلا حلاص خيشلا انديس لاق ؛حبصلا ةالص
 ءءامسألا كلت رهاظم هيف امو نوكلا نأل ءىنسحلا هللا ءامسأ ةوالت هتقيرط داروأ نم

 اذإف ؛هلك رشلا ن نيبو هب ةياقولا لمجو هيت هلك رخل تلج ا دما اهب وعدي يدار

 تبلجتسا دقف .فيطللا :تلق اذإو «ةمحرلا تبلجتسا دقف ءميحرلا نمحرلا : ًالثم تلق

 تبلجتسا دقف قازرلا :تلق اذإو «ةرفغملا تبلجتسا دقف روفغلا :تلق اذإو «فطللا

 تبلجتسا دقف ىنغلا :تلق اذإو ءرصنلا تبلجتسا دقف ءريصنلا :تلق اذإو «قزرلا

 هولا تيطكتا نقف رفتلا 8 تلقا اذإزو نررتلا تسحب ا دقق :وررتلا "كلك ذا و جلا
 .ملعلا تبلجتسا دقف ءميلعلا :تلق اذإو .ةفأرلا تبلجتسا دقف «فوؤرلا :تلق اذإو

 عفد تبلجتسا دقف ؛عناملا :تلق اذإو .كئادعأ رهق تبلجتسا دقف ءراهقلا :تلق اذإو

 .حاتفلا :تلق اذإو «كئادعأل ررضلا تبلجتسا دقف ءراضلا :تلق اذإو .كنع ررضلا

 .كل حتفلا تبلجتسا دقف

 اهّرُكِذَف ءهرهظم تبلجتسا دقف ىلاعت هئامسأ نم أامسا تركذ املك اناخأ اي اذكهو

 ىلجمو تاكربلا حئاممو تاريخلا عمجم ىمسي اهركذو «ةرخآلاو نيدلاو ايندلل عفان
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 ىضق الإ نويدم الو «هبرك هنع ىلاعت هللا جرف الإ بوركم اهيلع بظاو ام ؛تايلجتلا
 ءهتملظم ىلاعت هللا در الإ مولظم الو .ىلاعت هللا هرصن الإ بولغم الو ءهنيد ىلاعت هللا

 رون الإ بلقلا ملظم الو :«ىلاعت هللا هافش الإ ضيرم الو «ىلاعت هللا هاده الإ ٌلاض الو
 .هبلق اهي ىلاعت هللا

 لطاهلا ثيغلاو عناوملا عيمجل عطاقلا فيسلا يه اهتوالت نأ ملعا مث ملعاو
 ءءامسلا يفو حابصلا يف اهيلع بظاوف ؛يراجلا ددملاو يراسلا رسلاو لفاحلا قوسلاو

 وه يذلا اهئاعد ىلع بظاوو ءءامسلا باوبأ كل حتفتو ؛ءاودألاو ءاوهألا كتع فرصت

 هتوالخ قاذمل شيعتيو: ؛نوفراغلا ةيئاعم فرعي «ةؤروملا دوولاو نوسقمتلا  ةَئاَنَع
 سفنلا دئاكم كنع تفرصو ءادب ام ريخلا نم كل ادب دقو كب ينأكو «نرقيّدصلا

 .دئاوفلا نم هيلع ضافي امل كبلق زتهاو دئاوملا نم توندو ءادعلاو

 ةبظاوملا و فلسلا ضعب هب ىصوأ اممر :ىثسحلا هللا ءامسأ ةموظنم

 :يريدردلا دمحأ يديسل ةموظنملا هذه ةءارق ىلع

 افتطلا كن نسر شأ اب فمك اتت
 يعلا اهرازعناو ىحسحلا كتايسابب

 ىرولا عدبم اي هللااي كوعدنف

 افراعم انبه نمحراي برايو

 انعمجب نيملاعلا ميحر اي ٌرِسو
 يملاوع عيمج كلم كلام ايو

 ىوهلا نم يسفن سودق ايأ سدقو

 ًةجهبو ًانامأ يل به نمؤمايو

 ٍةوقو زيزعايزعب يلدجبو

 ربكتماي كيف ينوؤش ربكو

 مهلك قلخلا نم انظفحا ءىراب ايو

 ا ا ا عل يا

 لا ةرضح نه ناوكألا اهم تنمقأ

 انعلاو بركلاو مهلا انك اعنف

 اهعمحجن ار هنو افانممعإو اننيلطلو

 اندهاو سّدقملا برقلا ةرضح ىلإ

 انلوقع كاوس نم صّلخو يحرر

 ”اانضلا نم مالس اي يعيمج مّلسو
 0 لاب نيو": ىتاج نكجو

 دع هذي نايجل انبي تكحللابب
 انَمع ضيفلاب ناوكألا قلاحخ ايو

 انبرك ٌرّرصم اي فشكاو كلضفب

 .ةرخآو ايند ةديازتملا تاريخلاو تاكربلا ىف تمظاعت :تكرابت «1)

 تمقأ يأ انغلا ةرضح يف :ةياور يفو .ناوكألا يف تدجوأ امع ًاينغ كنوك لاح يأ :ىنغلا ةرضح نه (2)
 . ائيش ُكَن ملو ناوكألا

 .ثداوحلا تافص نع هزنمو رّهطم ام رهط يأ :سودق ايأ سّدق )23(

 . مهصالخإو مهناميإ ىلع نيئمؤملا هدابعل قىدصملا وأ تاّرجعملاب هئاينأل قدصملا يأ قدصملا نمؤملا )4

 1 .بلقلا :نانجلاو

 .هحلصأ يأ رسكلا بيبطلا ربج لوقت حالصإلا ىنعمب قلطيو ءانه دارملا وهو رهقلا ىنعمب قلطي ربجلا (5)
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 ننيوكد ضخم راميع ايعلاكو
 ًةمكحو ًاملع باهو نق بهو

 امركتت لجمع حانف اي حعفلانوو
 ةلاح ريخ ىلع انضيقا ٌضباق ايو

 ًاببحت بولقلا يل ضفخا ضف ايو

 انزعأ ٌرِهُم ىوقتلاو دهزلابو
 يتلاقم ٌعيمس اي يتحب دّقَنو

 يوب تا لوطا و

 اقتل ًافشاك ٌريبخ اي نكو
 اننوؤش ميظع اي مظع ملعلابو

 ًالضفتم لزت ملٌروكش ٌر روفغ
 مهاو ٍمُهَو نع لج ءٌريبك يلع
 البلا نم ظيفح اياظيفح يل نكو
 را قيم يصح انويتايع تاو
 اضرلاو كنم اطعلاب ٌميرك اي دجو
 انفاعو ان فعاق انيلع تقر
 اطعلاو ملعلا انل مسو ًاعساو ايو
 امركت كنم دولاب دجف ٌدودو

 ةلاج ضع ينام ابدكتا تيقاعاكو
 نياك تيان تتسسل مصاف

 يتمهو يمزعٌّوق ٌنيتم يوق
 ىرولا ءىدبم اي ءايشألا يصحم ايو
 فييصعأ ر كتنسسب انيووسم اندعأ
 نيل وعر |( بساكيست نيش ةيمجتم

 انرومأ موق موُيق اي يح ايو
 نود كلداع ينل دل يع اخس احل

 اذ فعلا فرتنا :تيضوت دحض انو

 اذعلا ةمدص ىلع انردقا ٌرداق ايو

 تئش امل تئش ام نآرقلا نم ذخ

 نرصد او يروا
 انل دجو عشو قازر اي قزرللو

 انمولق ميلتغع اف زؤن :ملعهلابو
 انهت طخ فاررألا طشام نو
 انردق لعاو انركذ عفرا ٌمفار ايو

 انسوفن لنمايوفصب لّلذو

 انبيعب ريصب اي يداؤف رّصبو

 انف دحشو لابو 0

 ىنملا اوكردي يك روثلاب اوُمُهَج مهجوَت
 6 ب ا

 انلحأ لجألا قدصلا دعقم يفو
 انطخ يالوم نارتعلاو ركشلابف

 1 د تيفو نما مودل كان احح
 اندهشو توف صحح افيققأ تيصقتف

 ””نبسحو ٌليلج اي يذالم تنأو
 ىنغلاو دوجلاو قالخألا ةيكزتو
 انرومأ بيجم اياتيلع رسيو
 انويت ةكاوم يكرس انلانأ اييقح
 تا يي انت ىو فاش

 اه وبسم كلج ديو دا ديوعت

 انفك كني كيلع اكالكوت ليلك

 اهملا كل الإ يعقل ديس مر
 انههلاو :رعسعلاب انيلف:ةفظعتت

 انفلا نم مانألا يَِحُم اي نيدلا ىلع

 انير تنأ امك يردق اذب فرشو
 اهيفات يىنغلا كفا ديا انو

 انمغو يبورك جرف ٌدحاو ايو
 انليس تر اندهاو يسفنل ينلكت

 انرس ريغلا نم صلح ردتقم

 .فّرشت هامح لخد نم لك يذلا فيرشلا ىنعمب نوكيو هيلع لكوت نم يفاكلا انه ؛بيسحلا (1)

 .ةمايقلا مدي هدايعل بساحملا قىعمب )2(
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 ٌرَخآو دب ركيغ نسم لوأ ايو

 هنوؤش ءيش لك يف ارهاظ ايو

 ينععشي كريت اظيمتلا اعنلاو ايو

 هير ىلا ذم تارثايزح انيز

 هرهقب ميظعلا كّلُملا كلام ايو

 انّوق ةماقتسالاب طسقمايو

 يديس كبانتغاو نغمو ّينغ

 مهملظب نيدتعملا رض ٌراض ايو

 يرئارسو يرهاظ رّون رون ايو

 ةمكحوًاملع ينثُرو ٌثراو ايو

 اضرلاو ركشلاب ربصلاب انيلع عرفأو

 يرهاظو يداؤف رْمَع اهرارسأب

 يرظانو يممشَو يعمَس اهب رّونو

 يمئازع وقو نارك اتينا طيبحاو

 يسمطضهو يئزرو يملع اهب عسوو

 24 ا ا ا
 انيدفم اك هيو انيأ ند :تنتعو

 ةبذجب دودووايانيلع نمو

 ةحفلا لك يديس علسشو لضو

 مهلك لسرلاو كالمألا ىلع لصو

 لئاق لاق املك مهيلع ملسو

135 

 انعلاب ٌرخؤم اي انادع رخأو
 انبسح لكلا ىف تنأ ءاهتنا ريغب

 اهني ترا ال :نييقلاد ًانطاب ايو

 انّرِعم نك ًايلاعتم اي رصنلابف
 انمرج مئاظع وحمت اهب حوصن
 انب نفأراو انفاع ٌفروؤر رفع
 انرومأ ىف انب فطلا لالجلا اذ ايو

 انبولق كيلع عمجاف ٌعماج ايو
 انْمهي ترك لك عشما غناه ايو
 اهفي ناوم ادب افحميقتلا عفان ايو

 انقيرط مّوقو يداهاي كبحب

 اننفأ كيف انقبا كنب ايقاب ايو
 انيسلا قويط ىلإ نحت راف ةدييقز

 انتخل رز روع اي ٍنيقي ٍنسحو
 ايل تهفحسار افيو نافذ نجقت

 دسلاج طال يحور اهب ققحو

 انلقعو يسملو يقوذ اهب ّرَقو

 انيورك ٌجَّرفو يسفن اهب ُكَرَو
 تيلام يِقْلُحو يِقْلَخ اهب نّسَحو
 اًنْئفت كيف بحلا طرفب يندزو

 انفلا عم ءاقبلا رس هب يردأل

 انضلا نم يحور لصولا لصوب وادو
 اغا حسا سدنلا ةرييشعت فو
 انلبق راس نم ماوقألا قحلن اهب

 انّيبن اياربلا ريخ ىفطصملا ىلع
 امير اعين هيسنعلا و رتعولاو
 سيكل فلل سوا اي كيك رايد

 مظعألا هللا مسا 17

 برقأو جرفلا باوبأ مظعأ نم وه مظعألا مسالاب هللا ىلإ لسوتلا نأ كش ال
 .لومأملا ةياغ دبعلا اهب كرديو لوصولا اهب لصحي يتلا لوبقلا باوبأ
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 يف ةدراولا ثيداحألا فالتخال مظعألا هللا مسا نييعت يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ام اهيف رصحني ةصالخ ركذنس اننكلو ؛لاوقألا نيب عمجلا لحم اذه سيلو «بابلا اذه

 .ثيداحألا يف ءاج ام ىلع مظعألا مسالا وه هنإ :هيف ليق

 رع 4 قلطي ال مسا هنأل ءهللا هنأ :لوألا

 #37 2 ل#لرققأ َث» : يناثلا

 نيتاه يف مظعألا هللا مسا ثيدحل .4ُمُيملا ّىلآ# « مسيل ُنَمْحلا# :كثلاثلا

 لآ ةروس ةحتافو .204'2 69 مِيتلأ نمل َرْه لِ َهلإ آل 0 0 َْقَلِإَو## :نيتيآلا

 . 274 09 ويقل لا ره الإ هَلِإ آل هنأ © َدَلا» :نارمع

 ةيآلا :ةرقبلا] :روس ثالث يف مظعألا مسالا» ثيدحل . 4 و ىنلا» : عبارلا
 .(يزارلا هلاق) .[111 ةيآلا :هط] و [2 ةيآلا :نارمع لآ] و [5

 .(ماركإلاو لالجلا وذ ضرألاو تاومسلا عيدب نانملا نانحلا) : سماخلا

 .(ماركإلاو لالجلا وذ ضرألاو تاومسلا عيدب) : سداسلا

 .014 راركاْلاَم لكلا وذ كير : عباسلا
 َمَلَر © ذئب لَو ذلج مل © ذدّمحتلأ هنأ © ُدحأ هنأ َرُه لث» :نماثلا

 دنسلا ثيح نم حجرألا وهو :رجح نبا ظفاحلا هلاق 40 دم انك ْمَل كي
 .كلذ يف درو ام عيمج نم

 .(بر بر) :عساتلا
 ا َكِنَم8 :رشاعلا

 .ضايع هلقن «ديحوتلا ةملك :رشع يناثلا

 همّلعي نأ ىلاعت هللا لأس هنأ نيدباعلا نيز نع يزارلا رخفلا هلقن ام :رشع ثلاثلا
 . 504 © ريطَمْلا ُشْرَمْلا بر َرْه اَّلِإ َهَلِإ آل ُهَّنأاظ :مونلا يف ىأرف ءمظعألا مسالا

 .1-4 :تايآلا ءصالخإلا ةروس (6) .1 :ةيآلا ءةحتافلا ةروس (1)

 .26 :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس (7) ,163 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (2)
 .87 :ةيآلا فايبنألا ةروس (8) .2 2.1 :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس (3)
 .26 :ةيآلا ءلمنلا ةروس (9) .255 :ةيآلا ء«ةرقبلا ةروس (4)

 .27 :ةيآلا «نمحرلا ةروس (5)
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 . ىنسحلا ءامسألا يف فحم هنأ :رشع عبارلا

 ال ثيحب ًاقرغتسم هّبر هب ٌدبعلا اعد ىلاعت هئامسأ نم مسا لك نأ :رشع سماخلا

 .هل بيجتسا كلذ هل يتأت نم هنإف هللا ريغ ٍظئتلاح هركذ يف نوكي

 .امهريغ دينجلاو قداصلا رفعج هلاق

 . يشكرزلا ةهاكح (مهللا) هنأ : رشع سداسلا

 : فا ء(ملآ) :رشع عباسلا

 ءيش لك هلإو انهلإ اي مويق اي يح اي مهللا :مظعألا هللا مساب عماج ءاعد
 ال دمحلا كل نأب كلأسأ ينإ مهللا «ماركإلاو لالجلا اذ اي تنأ الإ هلإ ال ًادحاو اهلإ
 اي يح اي ماركإلاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاومسلا عيدب نانملا نانحلا تنأ الإ هلإ

 كَ 00 يذلا .دمصلا دحألا تنأ الإ هلإ 7 4 هللا تأ تن كلأسأ "أ ين مهّللا ؛مويق

 ال دمحلا كل مهللا ءادلو الو ةبحاص ذختي مل دمص دحأ كنأب كلأسأ ينإ مهللا
 وه الإ هلإ ال ءماركإلاو لالجلا اذ اي ضرألاو تاومسلا عيدب اي نانم اي تنأ الإ هلإ
 ءامسألا هل وه الإ هلإ ال ءميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهلإو :مويقلا يحلا

 نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمص دحأ كنأب كلأسأ ينإ مهللا ءمويق اي رهاظ اي ىنسحلا

 تاومسلا عيدب نانملا تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ دمحلا كل نأب مهللا ءدحأ ًاوفك هل
 ءتومي ال يذلا يحلاب يسفن تزرحأ ؛مويق اي يح اي ماركإلاو لالجلا اذ اي «ضرألاو

 نإ كَدَحْبْس تأ آلِ َهَلِإ ال رداقلا معن تنأ الإ هلإ 7 مويقلا يحلل يرهظ تأجلأو
 ةوف الو لوح الو ىدابعلاب ٌريصب هّلئا نإ هللا لإ يرمأ ضوفأو 0174 تيسلبطلا ني ) ا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 هلالج َّلِح فيطللا 18
 وهو رودقملا يف هدابعب فطلي يذلا فيطللا هللا مسا جرفلا باوبأ مظعأ نمو

 .رومألا ايافخ ملعي

 .ةينامحر ةثاغإو ةيفخم فاطلأ هل

 .قئاقدلاو قئاقحلاب ملعلا ةطيح هل

 .87 :ةيآلا فايبنألا ةروس (1)



 ريبخلا فيطللا وهو هقلخيب فطليو هدابع نع عفدي اهب يتلا ةذفانلا ةردقلا هلو

 .ىلاعتو هناحبس

 ام هنأ :فيطللا همسا دنع داقعلا دعس دمحأ خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا ركذ دقو

 نم رفاو طسق اهلانو ءفيرشلا مسالا اذه ٌرس اهب طاحأ دقو الإ دوجولا يف ةقيقح نم

 .حاتفلا تدهاشف حاورألا تفطلت مسالا اذه ٌرسب «فيطللا

 اذه رسبو ؛دابعلا ىلإ اهتعشأ تذفنف «كالفألاو بكاوكلاب فطل مسالا اذه رسبو

 ةداملا فئاثك هللا فطلي هّرسبو ؛ةيلعلا ةبترلا تلانف ةيوامسلا حاورألا تفطلت مسالا

 .حاورألا نم فيطللا سناجتو فطلتف

 ىلإ هجورخ دنع هب هفطل ىلإو ءهمأ نطب يف وهو دبعلاب هللا فطل ىلإ ترظن ولو

 . باجعلا بجعلا تيأرل ؛دئادشلا ىف هب هفطل ىلإو ءايندلا

 هب فطلي مان اذإ دبعلا نأ انيفكيو ءدبعلاب ةيفخ فاطلأ اهيف هللو الإ سفن نم امن

 .ةايحلا لئاوغو لزنملا تارشح رش هنع عفديو فيطللا

 ديري ميظع نابعت مار ىلعو ًامئان ل ىأر «نيحلاصلا نم ًالجر نأ يور دقو

 .تامف هيف اهُّمس ىرسف نابعثلا تبرضو ةعرسب تءاج ةبرقعو الإ رعش امف هغدلي نأ

 يصاعلا «؛كيرل فلاخملا اهيأ :هل تلقف ناركس وه اذإو مئانلا تظقيأف :لاق

 معن :لجرلا لاقف «ءالبلا رش كنع عفدو ؛هفاطلأ كب تطاحأ دقو كمون يف تنأ هرمأل

 همسا يلجت رس نم يه فئاثكلا نم تذفنف حورلل هللا اهبهو يتلا ةفاطللا نإو
 هحنم يذلا فيطللا دهاشف قولخم يأ ىلع ةفاطل كنويع تدهاش اذإو ؛فيطللا

 يلجت نم الإ وه امف دوجولا يف فيطل لكو مالكلا ةفاطلو ةلماعملا ةفاطل نإو «فطللا

 . فيطللا

 هفطل يلاوت ةرثكل .فيطللا وه مظعألا مسالا نأ ىلإ نيفراعلا ضعب راشأ دقو

 مسالا اذه ركذو «فيطللا ةنياعم ةرثك بولقلا يف ةبحملا دلوي يذلاو ؛نئاك لك ىلع
 .نيملاعلا ىلع دوجولا يف اهرشن يتلا فاطلألا راضحتسا ةنياعم عم

 ببسب كلذو «كتايح يف ًٌةدش وأ ؛كبلق يف أظلغ وأ ؛كعبط يف ًةفاثك تيأر اذإو
 طاخأ دق بفطللا 'ىرت-نكاذ ناينلو:رضاخ تلقب امدات انتاث تعحرو توش اذإف ةلقكلا
 .لاوهألا نم وجنتو لاحلا يف كب

 فيطل مهل لذبت ءدابعلا نيب ًافيطل نكف فيطللا همسا نم اًظح لانت نأ تدرأ اذإو
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 لهأب متهتو «كقالخأ فيطلب مهبذجتو قحلا ىلإ ةاصعلا ةوعد يف فطلتتو ظافلألا

 .لاح لك يف فيطللا هللا لأستو «مهل وعدتو مهلاح مهل فطلتف رقفلا

 اذإ :تانثن فن نإوإ ةكاشاكلا تمعو و كادوعترملاب كظاحأ كقفاطلا نإ ملا ؛
 كءايلوأ تلعج تاظحل كل نإو «هتبرق بنذم دبع ىلإ وأ ؛هتظقيأ لفاغ بلق يف ترس
 .تانجلا ىلإ نوتفتلي ال نيلصاولا ترّيص فاطلأ كلو ؛تاجردلا ىلعأ يف كدنع

 هذه نم جرخن ىتح انب فطلاف ؛ةايحلا هذه يف ةلحرم لك يف انب تفطل يهلإ

 سفنلا يف فطللا يلجت اندهشأو 0 ةكئالملا لاؤس دنع انب فطلأو ءرادلا

 ىلع هللا ىلصو ءريدق ٍءيش لك ىلع تنأو «قالخلا دحألا دحاؤلا تنأف .قافآلاو

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

 ضعب لاق :هللا ىلإ هي هجوتلاو فيطللا هللا مساب لاغتشالا دئاوف
 ءرورسلا ثرويو «لجاعلا مغلا عفدي نمزلا نم ةعاس هب لاغتشالا نإ :رنقوفلسلا

 .رومألا ريسيت بلجيو «لزانلا ءالبلا عفديو

 ردق هب لاغتشالا قى ردقلا كلذف هلثم ىف هددع برض نم صوصخملا ةددع امأو

 عيون جالعلا مسح كلقلاو فلعلا نمادعلا لك القع هيف راكنإ: ال اجه ددعلا كلذ
 «فلختلا فاصنإلا هب لغتشملا ديري ٌةرات ذإ «ءبالطلا بسحب فلتخي نكل ؛جارعملا

 نقلت ةيفيك لكلو قالطإلا ىلع هب افوطلم نركي نأ ديري ًةراتو ةجاح ءاضق ديري ٌةراتو
 .ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي هللاو روطسلا نم ال رودصلا نم

 «قزرلا ريسيتل :ىهو ءءاعدلل قرط ةعبرأ هل فيطللا همسا نإ :ءاملعلا ضعب لاق

 لمعلا تدرأ ناك .ةملتلا نيعأ نع ءافتخالاو ءنوجسملا صاللخو .جئاوحلا ءاضقلو

 ىدحإو ةئامتسو أفلأ رشع ةتس فيطل اي لوقتو .ءكسولج ناكمو كبايث رّهطف كلذب

 قرط ةعبرألا يف هذه لعفت ؛ةرم نيرشعو ةمدلاو ةئام لك دعب ةيآلا أرقاو «ةرم نيعبرأو

 مهللا ©20١4 ُدرَعْلا كورلا ٌرْهَم هَلَقَي نم ُقْدَرَي وداَبسب بليل ُهَّنْأظ (قزرلا بلج ةيآ)
 الو ريض الو ةقشم الو بعت ريغ نم ًابيط ًاعساو ًالالح ًاقزر ينقزرت نأ كلأسأ نإ

 ديلا ثيطللا رهو َنلَع ْنم هلي الأ» (حئاوحلا ءاضق ةيآ) ءريدق ءيش لك ىلع كنإ بصن
 صالخ ةيآ) ءريدق ٍءيش لك ىلع كنإ نالف نم يتجاح ضقا مهللا 2224©
 نيعأ نع ءافخإلا ةيآ) ل ميلا وه َّه مَنِ ا ا ا ٌفيِيَل قر نإ (نوجسملا

 4204© ٌريِ ثيِطللا ٌوَهَو 0 2 كردي رْهَو ردصبألا ةكرذدت ّل»  (ةملظلا

 .100 :ةيألا ءافسوي ةروس (3) .19 :ةيآلا ؛ىروشلا ةروس 41)

 .103 :ةيآلا ؛ماعنألا ةروس (4) .14 :ةيألا «كلملا ةروس (2)
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 ةحتافلاب نيتعكر لصف رومألا نم رمأل هلامعتسا تدرأ اذإ :ينوبلا دعا لافو

 7 (ةرم نيعبرأو ىدحإو ةئامتسو ًاقلأ رشع ةفض مسالا أرقاو ا م ا أ»

 .وهو ؛هريغو ينوبلا هلاق امك ءاعدلا اذهبو .هللا لضفب كل باجتسي هنإف ديرت ام كلذ

 لهأ هفطل عسو نم اي ؛(تارم ثالث) فيطل اي ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 و لولا اس رك كا للا 0 لخأد ةاركسلا

 م عاطحا 00 اَبِعب كيابل هن 2 ف

 ذأ فم ان هرم ان وو فاكوقم يقم ل ينإ مهللا ا
 نم هيف انأ ام عيمجو يلاعفأو اد يلاوقأ عيمج يف ًائيعمو انوع يل نوكت

 وتلفغ نم اهيفختس أ دق ٍةنحمو ٍةمقنو ريضو شو مو مه لك ينع عفدت نأو «تاريخلا

 0 قحلا كلوقو تلق دقو .ميحرلا روفغلا تنأ كنإف ريدق اي فيطل اي «يبونذو
 314 ع 1

 ثيح هل ًاعبات يفخلا فطللا تلعجو ؛«كدنع هتهجوو هب تفطل نم قحب مهللا

 ءريبخلا فيطللا تنأ كنإ كفطل ىفخب ىنفحت نأو ؛كدنع ىنهجوت نأ كلأسأ ءهجوت

 يلاو اي 5 .كرشلاو كشلا . نم ينرجأو ءاملسم انمؤم ينفوتو ( ريصب اي عيمس اي ةرخالاو

 قحلا هلوقو لاق نم اي ءريبك اي يلع اي ةرخآلاو ايندلا نمحر اي. ءريهظ اي دودو اي 1

 انم دابعلا لكب فيطللا تنأ ءانل بجتساف انثرمأ امك كاتوعد 40ج ل ا

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم ائديس ىلع هللا ىلصو «داعيملا فلخت ال كنإ انتدعو امك

 0 ملسو

 تاقوألا لك يف تاكربلا متأو تاولصلا لضفأ لعجا مهللا :فطللا بزحأ

 يف تايحتلا ىكزأ انبر اي انيلع ملسو ؛تاومسلاو ضرألا لهأ لمكأ دمحم انديس ىلع
 نع انجرخت ال لصاو هدبعل هريخو لماش هقلخب هفطل نم اي مهللا ؛تارضحلا عيمج

 اي نطاب اي ءرهاظلا ىفخلا كفطلب انل نكو ؛فاخن ام لك نم انماو .فاطلألا ةرئاد

 لور دنع ةمالتلا مم عيلبقلا# لانهملا فا فقللا ياو كلاس فيطل انيباوعاظ
 فيطل اي «لزن امب كفطلي انفحف :«لزألا يف قبس امب ميلعلا تنأ كنإ مهللا ءاضرلاو
 «لّوعملا هيلعو ةاجنلا هيلإ نم اي ءلَّرَأ اي كب نّصحتلا نصح يف انلعجاو ءلزي مل

 .15 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 3(4) .1 :ةيألا .ءحرشلا ةروس (1)

 .60 :ةيآلا ءرفاغ ةروس (4) .19 :ةيآلا ءىروشلا ةروس (2)
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 انلعجاو ؛هئالتباو هرهق مكحب مهيلع مكحو ءهئاضق رحب يف هقلخ ىقلأ نم اي مهللا
 نك كتيانع نيع هتعر نم انهلإ ؛تافآلا عيمج نم يِقْوَو ؛ةاجنلا ةنيفس يف لي نمم
 257 اي ريدق اي «كتياعر نيعب ًاظوحلم ًاظوفحم ؛ريدقتلا يف هب ًافوطلم

 نأ نم فطن .يففتلا كنطلا' انجل .ىعر نم ريخ اي كتياعر نيعب انعرأ ؛ءاعدلا بيجم
 الف «ناوكألا يف كرس نايرس تبجح «ىرولا عيمجي تفطل يذلا فيطللا تثار 1 قرد

 لك ءوس نم اوُنِمَأ ءيش لكب كفطل رس اودهش املف «نايعلاو ةفرعملا لهأ الإ هدهشي

 كتئيشم مكح انهلإ ؛ يقابلا مئادلا كفطل ماد ام ءيقاولا فطللا اذه رس اندهشأف «ءيش
 ةعناملا ةيفخلا فاطلألا باوبأ انل تحتف نكلو ءديرم الو فراع ةمه هدرت ال ديبعلا يف

 .نوكيف نك ءيشلل لوقي نم اي ؛نوصحلا كلت كفطلب انلخدأف ؛ةيلب لك نم اهنوصح

 انّص دادولاو ةبحملا لهأبف «كدادوو كتبحم لهأب اميس ال كدابعب فيطللا تنأ انهلإ

 يف كمكح ذيفنتو .ءكقلخ فاطلألاو ؛,كتفص فطللا اههلإ فاس ايلات يكاطلا

 تفطل انهلإ .نيملاعلا يف كقح ءاصقتسا ٌعنمت نيقولخملاب كفطل ةفأرو ءَكَّقَح كقلخ
 محرأ تنأو هل ةجاحلا عم هنم انعنمتفأ ؛نيجاتحم ريغ فطلل نحنو اننوك لبق انب

 :«تيعر اذإ كظفح وه كفطل انهلإ ؛يفاولا كدوجوو ؛يفاكلا كفطل اشاح .نيمحارلا

 «كظفح راوسأ انيلع برضاو .كفطل تاقدارس انلخدأق ءتيقو اذإ كفطل وه كظفحو

 خه 1( الق تطل ان اذهلا شوكولا“ اخف .ظيفخ ان < ادبأ كقطللا كلاش كبطل ان
 . فيعضلا فئاخلا زجاعلا كدبعل

 نبال ل يب تفطل امك مهللا
 «فافيطل اي كفطلب كيلا ُدرَعْل قكويْلا ٌرُه 0 و اق نك قب فداَبِعي هاك

 تبجحتو ؛يدرلا كفطلب تيقوو .فيطل اي كفطلب ا «فيخملا لاح يف فئاخلا

 ىف © ٌدِيي دام وُه لب (© طي ميباَرَر ني ُهَّلأَوط ظيفح اي فيطل اي ادعلا نع كفطلب

 َوهَو اَمهظنِح ماوي الو» :يبر لوقب ٠ ؛ميسج بطخ لك نم توجن ا ضو عل
 ٍنطِيَش 11 نّم اظفِحَو# : :يبر لوقب دساحو ناطيش لك نم تملس تماس لا يملا

 .ليكولا معنو هللا يبسح يلوقب ليبس لك يف مه لك تيفك “4069 رمت
 تم لوس مك دف دَقل#» 57 نود اهبف ممل :هلوق ىلإ يسركلا ةبآ أرقي مث

 تيفتكا ءاهرخآ ىلإ 4”7ٍشْيَرُم ٍفكيإلا» مث .ةروسلا رخآ ىلإ ”4ُْكيْشَأ َنَِي

 .257 255 تايآلا «ةرقبلا ةروس (5) .19 :ةيألا «ىروشلا ةروس (1)

 .128 :ةيآلا ؛ةبرتلا ةروس (6) .22 20 :تايآلا ؛جوربلا ةروس (2)

 1 :ةيآلا «شيرق ةروس (7) .255 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (3)

 7 :ةيآلا «تافاصلا ةروس (4)
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 ج

 مع كس عم رغم 2 5 ةليعا مل

 ُهلَو نحل هلوق# هيل كفإ ىسع 9 رحل ب تيمتحاو 24ج صيييح#ب
 #00 مح ًِر 7 و ْمَلَس» ا 2 أ

 ءرادكألا نم هقلاخ تنأ ام لكو ءرارشألاو رشلا انق رارسألا هذه قحب مهللا

 ريغ نا انلكت الو انألكا كتينامحر ةءالك ّقحب (#57 داتا للأب مكر نم لف#

 نم ىلع لص مهللا .كب الإ ةوق الو لوح الو ؛كبابب يلاؤس لذ اذه ٌبر .؛كتطاحإ

 نيلسرملاو ءايبتألا عيمج ىلع ٌمالسو ناثم اي نانح اي ؛نامألاو ةمحرلا نم ينلخت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 جرفلا ءاعد جرحلاو قيضلا هب لوزيو جرفلا هب لصحي اممو :فطللا ءاعدأ

 .. ٠ :وهو ةروهشملا فيناصتلا نم هريغو ءايحإلا يف روكذملا فطللاو

 وللا نع كسلحي كولعو ءانطلا نور كفيطم ىن تنل هع نينا" *"
 ةينالعلاك رودصلا سواسو تناكو .كشرع قوف امب كملعك كضرأ تحت اام تملعو

 ناطلس يذ لك عضخو كتمظعل ٍءيش لك داقناو «كملع يف رسلاك لوقلا ةينالعو كدنع

 ًاجرف هيف تيسمأ مه لك نم يل لعجا .؛كديب هلك ةرخآلاو ايندلا رمأ راصو «كناطلسل
 . ًاجرخمو

 ينعمطأ يلمع حيبق ىلع كرتسو يتئيطخ نع كزواجتو يبونذ نع كوفع نإ مهللا
 كنإف اه افس كلامأو انا كرعدأ نق تشق امم كم حكما الام قلاتأ نأ

 كيلإ ُضّفَبَتْأو كتمعنب ّيلإ ُددَوَتَت ؛كنيبو ينيب اميف يسفن ىلإ ءيسملا انأو يلإ نسحملا
 لإ نلق كنايفحإ رب كلفت يجف ها12 ةارخلا ىلع نتامجا فلي ةقنلا كلو: «ىصاسلات
 رغر ةلقك نق هزي نواعم فيل هنا :ىحلا ظللوقو تلقا فطإت ضحوا «تارقلا قفا
 . ظيفح اي ريبخ اي فيطل اي 4*2 ُدِزَملا كوت

 ًاصوصخو نايحألا لك يف لزاونلاو تامهملا دنع هب ىعدي ةكربلا ميظع ءاعد وهو

 .هيفاوخو هفاطلأ رهاوظو هيناعم قيقد لمأتو هيف كبلق رضحأف ؛لغاوشلاو ضراوعلا عم
 ةفيطللا يناعملا نم هيف ذإ ءًاحلاص ًافرط هنم انركذل ةلاطإلا ةيشخ الول ميظع لضف هلو

 ذإ .رابتعالا ىلإ علطتو رارسألا ىلع فارشإ هل نم ىلع ىفخي ال ام ةفينملا رارسألاو
 يف هفطل ىلع دمحلا هللف دابعلل ريبدتلا نسحو ةمحرلاب فطللاو عنصلا ليمج وه فطللا

 .58 :ةيآلا ءسّي ةروس (4) .1 :ةيآلا «ميرم ةروس (1)

 .42 :ةيآلا فايبنألا ةروس (5) .2 2.1 :ناتيآلا ءىروشلا ةروس (2)

 .19 :ةيآلا ءىروشلا ةروس (6) .73 :ةيآلا «ماعنألا ةروس (3)
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 ةفظلو هحلظم فب ةقلثل ةفلطل نيف ريستلاو ةازكلا ضقت يظن ذإ) ةهلاشو هكلع
 .فيطل لك نود

 تاشيهملا لافتا دع ايهونصحو: ةطواضملاو ناوكعا رده ءاعقلا" ادعو
 .تاململاو

 دمحأ يديس لاق :سيردإ نب دمحأ يديسل فيطللا هللا مسا ءاعد

 فطللا لماك اي مهللا :ةئام لك سأر ىلع لوقي (ةرم فلأ) فيطل اي : 4و سيردإ نبا

 فيطل اي .هافك هب فطلت نم يذلا رهاظلاو يفخلا كفطلب انكرادت ء«فطللا يفخ اي

 انايثدو اننادبأو اننيد يف انضرأو «ءىضرتو بحت امك اهلك انرومأ عيمج يف اني فطلأ

 «ضرألاو تاومسلا قلخب تفطل فيطل اي مهللا ءماركإلاو لالجلا اذ اي انترخآو

 كمركو كلالجب قيلي ًافطل كردقو كئاضق ىف ائب فطلأ ءهمأ نطب ىف نينجلاب تفطلو

 تأ كركي ملور لونا اهنف انج تطل لزم هل فيطلب: قيملاعلا تر ان :نيضارلا سرا اب
 مئاد اي .فطللا لماك اي .فطللا ميظع اي ؛فطللا يفخ اي .؛فيطل اي ؛لزت مل فيطللا

 .هاقك هب فطلت نم يذلا رهاظلاو يفخلا كفطلب انكرادت فطللا

 ىلاعت هللا مسا :هيدلاولو هل ىلاعت هللا رفغ يرفعجلا حلاص خيشلا يديس لاق

 يف تيأرو «قازرألا ريسيتو ءافشلاو فطعلاو ةمحرلا بالجتسال ميظع مسا «فيطللا»
 .(فيطل اي) :ءادنلا ءايب لوقي ريخلا بالجتسا دارأ نم هنأ رئازجلا ءاملع بتك ضعب

 فلألاب ركذي فيرشلا دمحم ديسلا يخيش ناكو ؛(فيطللا) :لوقي رضلا عفد دارأ اذإو

 .هعم ركذن انكو دئادشلا عفد دنع ماللاو

 : كَل ةيسونسلا ةداسلا ةيعدأ نم :ةىسونسلا فطللا ةيعدأ نم

 فطللا انلمشي كنم فيطللا تنأف فطللا كل فيطل ايافيطل اي الأ

 فطللا لزن دقو يب فطلاف كفطلب ليسوع يسمح تيعسل ديل

 فطللا لدسناو فطللا طسو يف انلخد نحن اهف فيطل ايانذع كفطلب

 :هنع ىلاعت هللا يضر لاعلا دبع يديس طخ نع ًالوقنم ًاطوطخم هتدجو اممو

 يفاودملا لشسعحج تحيكارس#و اضفلا قاض اذإ نماي

 ىف اكجعلا دست تيحخعحاو مامهحلاسفنلاتقاذو

 نيتعكر ةالص دعب ءاعدلا اذه لوقي ضيرملا نأ رهزألا ءاملع نم هتعمس اممو

 .دجسملاب

 يفاش اي ينفشاو كفطل يفخب ينواذف بيبطلا زج ع دق براي
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 نك نإو تودع كنف :كلفو سا ةدهاننأ

 تئش امل تئش ام نآرقلا نم نخ

 فايضألاب فطللا فيضملا مرك

 :ةروهشملا تايبألا لزاونلاو قيضلا عم هداشنإ نوحلاصلا ةمئألا رثكي اممو

 : .٠ ! | 3 3 ٠ هلل "و

 احخحايص هبءاست رصمأ مكو

 م 1 لا تا

 ّيكذلا مهف نعهافخ قدي

 رممطما يشل يدك لل
 علا ريما ةكنيحاتو

 يتيما درفلادحاولاب قثف

 عم لسوت اذإ ثاغي

 ّيلع ىلوملاو نيرونلا يذو
 ةئام) يفاك اي ظيفح اي فيطل اي :لوق ىلع ةظفاحملاب كح انتاداس ىصوأ دقو

 . كلذب يصويو ةرم ةئامسمخ اهبتري فاقسلا هللا دبع نب يلع خيشلا انديس ناكو .(ةرم

 يف يب فطلأ مهللا :لوألا :فيطللا هللا مساب ةصاخ ىرخأ ةيعدأ .
 ايندلا يف ةافاعملاو ريسيتلا كلأسأف ءريسي كيلع ريسعلا ريسيت نإف ءريسع رمأ لك ريسيت

 .ةرخآلاو

 ينضرأو بحت امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ .فيطل لك قوف ًافيطل اي : يناثلا
 . يترخآو يايند ىف

 اي فيطل اي انب فطلأ .هقلخي ًاريبخ اي .هقلخب ًاميلع اي ءهقلخب ًافيطل اي :ثلاثلا
 .(0الث) ريبخ اي ميلع

 اي .فيطل لك دعب ًافيطل اي «فيطل لك لبق ًافيطل اي كلأسأ ينإ مهللا :عبارلا
 نأ نضرالاو تاومسلا'قلكب هي« تفطل امب كلأسأ «نضرألاو تاومسلا قلخب فطل ًانيطل

 :قحلا كلوقو تلق كنإ نوال ةكادلكلا ردك مارش دعا يي ربا يتاح
 نيرشع) فيطل فيطل كنإ 23408 ُدِزَمْلا ىووتلا ٌرْعَم لَفِي نم دوي ودبس كيلي هنأ
 .(ةرم

 م كلام نب سنأ هب اعد يذلا وه ءاعدلا اذه نأ ءاج دقو
 . جاجحلا

 ينإ مهللا : سماخلا

 ىلع لخد اّمل ه5

 ..ريداقملا هب ترج اميف فطللا كلأسأ

 نيرشعو ًاعستو ةئام) موي لك ءاعدلا اذهب وعدي يعفاشلا مامإلا ناك :عيبرلا لاق

 :..” .رشلا عفدو ريخلا بلجل (ةرم

 .19 :ةيآلا .ىروشلا ةروس (1)
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 عمل اسس

 نادال نميز اهترعات راهو نقم اهدنا يديك واذا ةارآ موت ضفاحلا ١
 مث هنكمأ ام لَك يبنلا ىلع يلصيو هنكمأ ام ىلاعت هللا رفغتسيو ءاشعلا دعب نيتعكر يلصي

 يللا َرْهَو َنَلَح ْنَم ُمَلَعَي آلأ# :لوقي مث ء(ةرم نيرشعو ًاعستو ةرم ةئام) فيطل اي :لوقي
 نم هوكي ما ينربخو ينرأو يندهأ ريبخ اي فيطل اي يده اي 2740© وَ ل

 1 وش نأ هوايا نمو ةنرتكملا كرس قحب (كتجاح ركذتو) ءاذكو اذكو اذك رمأ

 ام ىري هنإف مانيو 0 ”4 © وجرح رس آذإ ٍضْرأْلا نم ةَوْعَ مَعَ اذ مم ورم ضر

 .ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ةليل لوأ امإ 0 هبلطي

 لوقيو ءروكذملا ددعلا ركذيلق نجسلا وأ قيضلا نم صاللخلا 0 نمو ل

 .هب لاغتشالا مزالي مث يلا ل ا كل ْقَر َّنِإ# ٠:

 ال8 :هدعب لوقيو روكذملا ددعلا ركذيلف ءادعألا نم ظفحلا دارأ نمو :نماثلا

 :(تارم عبرأ) لوقيو .4”2©© ُريِبْخا ُتيِليلل ل رضا كرذل وهو تالا هكر
 ملعي ملف .ءشرعلا ىلع اهب تيوتسا يتلا ةردقلاب كلأسأ ءفيطل لك قوف ًافيطل اي

 ىف هب تفطل اذإ ءىفخلا كفطل ق قئاقد نم ايفخ ًافطل يب , فطلأ ءهنم كرقتسم نيأ شرعلا

 0-6 ١ رك دحأ

 ”اهدكي لكبل مل .(ةرم فالآ ةعبس) مسالا ركذيلف ةجاح ءاضق دارأ نم :عيساتلا

 َسركشلا نم نوت ىذه نع اًننحنأ َنَّل ٌةَيفْحَو اَمُيَصَت تت رزقا دق دب كنتي ع قو

 ءانثأ يف ًادحأ ملكي ذي .(ٌةرم نيعبسو نيتئام) 83 برك يلع نِمَو اهي ْى يك هلأ لق ©

 كرا نجا ساشا نإف «كلذ

 لهأ هفطل عسو نم اي «فيطل اي فيطل اي فيطل اي كلأسأ ينإ مهللا :رشاعلا

 يفخلا يفخلا كفطل يفخ يفخ يفخ نم يب فطلت نأ كلأسأ ءضرألاو تاومسلا

 ُهلا## :قحلا كلوقو تلق كنإ «يفش كقلخ نم دحأ يف هب تفطل اذإ يذلا يفخلا

 64 رع لكووَقْلا وهو 1 قداسعت طا

 ٌفُدَرَي يِداَبِعِب ُفيِطَل ُهَّنا# :ىلاعت هلوق أرق نم :نيفراعلا ضعب لاق : رشع يداحلا

 هرومأ يف هب هللا فطل (تارم عست) موي لك يف ””4 © ٌريرَعْلأ لكووَتلأ 0

 .«فيطللا» ركذ نم رثكأ نم كلذكو «نسحلا قزرلا هل قيسو

 .64 (63 :ناتيألا :ماعنألا ةروس 5( .14 :ةيآلا «كلملا ةروس 41)

 .19 :ةيآلا «ىروشلا ةروس (6) .25 :ةيآلا ءمورلا ةروس (2)
 .198 :ةيألا ءىروشلا ةروس (7) .100 :ةيآلا ءفسوي ةروس (3)

 .103 :ةيآلا .ماعنألا ةروس (4)
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 ىدحإو ةثامتسو مرا ب در ع اب همسا أرقت نأ :رشع يناثلا

 ةملا ةكرْدَت لد :لوقت (ةرم نيرشعو عستو ةئام) لك يفو .(ةرم نيعبرأو

 را ٌريِبقَل تيطللا كي ١ كيدي
 ا

 ءاضقو فزرلا ريسيتو مغلاو مهلاو برخلا م جيرفتل هلامعتسا دارأ اذإو :رشع ثلاثلا . ْ

 اذه كلذ دعب أرقاو (ةرم نيرشعو ان ةئام) حبصلا ةالص دعب هركذاف ؛.ةحاحلا

 ا 2 1 .ءاعذلا

 ُديرَعْلا ٌكووَمْلا َوَهَو دقق م ندر ذاع فلل هنأ عيجرلا نججرلا هلا حن

 عبيسلا ل مهللا :لوقت مث :(تارم عيس) ةيآلا هذه أرقتو 2040©

 0 ال ا ل ل ا يل ا

 نطاب وأ رهاظ قطان وأ ماك كاك أ كرحتم ءيش نوكلا يف نوكي ال ىتح كرحبو
 َداَرَأ آَذِإ :ُهرْمأ امّنِإ# مريق اي يح اي هللا اي ,نونكملا فيطللا كمسا ةكربب يل 0 الإ

 040 كيؤكَسَي نك كل لوني ل
 «كيلع ىفخي ال ام كيلإ وكشأ «كيلإ ينبرق كناسحإو .كيلع ينلد كدوج يهلإ

 بوركملا نع ًاجرفم اي .يلاؤس نع ينغي يلاحب كملع ذإ «كيلع رسْعي ال ام كلأسأو

 لقاغب الو هظقوأف مئانب الو «هرظتنأف بن بئاغب سيل نم اي «هيف انأ ام ينع جرف هبرك
 نع كملع ىفك «ليصفتلا نع ًاينغو ةلمجلاب ًاملاع اي :هلهمأف زجاعب الو «هركذأف
 اي ءكيلإ الإ قرطلا تدنسأو «كيف الإ لامآلا تباخو كنم الإ ءاجرلا عطقناو .لاقملا

 محرأ اي كتمحرب ينمحراو ؛«يل رفغا بيجم اي ريصب اي بيرق اي عيمس اي هللا

 ىلتعو :ةريدف يش" لك ىلع كلنإ للقلج عما ىلا رككشو كرر ىل وسو هويمحارلا
 .ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا

 ريبكلا هددع ءادنلا ءايب (فيطل اي) أرقت نأ ةعفانلا تابرجملا نم :رشع عبارلا 7 ١

 مسالل كتءارق لاح يف كينيع نيب اهبلاط تنأ يتلا كتجاح روصم تنأو (16641)

 ؛نيحلاصلاو لَم يبنلل اهيدهتو (تارم عبس) ةحئتافلا أرقت هنم غارفلا دعب مث ءروكذملا

 .ىلاعت هللا نذإب ىضقت اهنإف كتجاح هللا لأستو (تارم عبس) ءاعدلا اذهب وعدت مث

 يل عرسأ كتيبوبر فيطلب لكلا يبرم ؛بابرألا ٌبر اي مهللا :وه كرابملا ءاعدلاو

 كفطل رحب يف قرغأ ىتح ءاهنع تزجع وأ اهيلإ ةراشإلا تعقو ةهج لك يف كفطل

 رهو لس

 .82 :ةيآلا ءسّي ةروس (3) .103 :ةيآلا ءماعتألا ةروس (1)

 .19 :ةيآلا .ىروشلا ةروس (2)
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 افي ىنحنماو «كرارسأ مهفل نيحاترملا حاورأ وذغت ةو الح :رحبلا كاد لا اهي

 جرخي 5 ا ل ا كراونأ نم اونو ةكنابسأ» ين

 ىلع هللا ىلصو «ريبخلا فيطللا تنأ كنإ ءاهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني امو ءاهثم

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس

 تاقوأ يف بّركلا جيرفتل كعرسأ ام فيطل اي :لوقت نأ :رشع سماخلا
 ين يب فطلأ ضرألاو تاومسلا قلخي تفطل امك فيطل اي مهللا :هؤاعدو .دئادشلا

 ا 000 نم يهلإ ٠ هيف دان نبع عردو 2 هتردق يذلا ١

 هبلإ نم أي 0 لكوتي هيلع نم اي «كيلإ الإ - ل 55 «كيلع الإ
 ميظعو هرهق ناطلسب نم اي :نوجارلا قلعتي هدئاوع عيمجو همركب نم اي ءنوفئاخلا أجلي

 «دئادشلا تاقوأ يف بركلا جيرفتل كعرسأ ام فيطل اي .نورطضملا ثيغتسي هتمحر

 ال هنإف ءكمركو كلضفو كتوقو كلوحب يلع هتردق يذلا كردقو كئاضق يف يب فطلأ

 ام دق َصاّنلأ َّنِإ ٌساَنلأ ْمُهَل َلاَم َنِرَلا» ٠ ءميظع اي ميلع اي هللا اي ءهللاب الإ ةوق الو لوح

 ْلُثَم الو نّي» .4”2 © لبكحستلا َمَعيَو هنأ اَنْبْسَح ْأولاَكَو انمي مدار ا ل
 0 .©)4 ©. ريلظللا نرصلا ْثَر رقي لكي دع حل هِي ل ىلع

 نم ينميلا ثيغلا يبأ ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا نع يور امم :رشع سداسلا

 نإو ؛هتفش ضيرم ىلع تبيه اذإ فلل تاي ةقلل نأ مهللا :(فيطل) ىلاعت همسا ةيعدأ

 ىف ًاقيرغ تظحال اذإ ةيانع كل نإو ءهتقلطأ ريس ريسأ ىلإ تيحوت اذإ فطع تاحفن كل

 اذإ مرك فئاطل كل نإو «هتدعس يقش ديب تذخأ اذإ ةمحر كل نإو .هتذقلأ لالض رحب
 ا متو وب ل < 7 لا هول نوم نوع ا

 ياوه نم يرسأ اهب قلطت ةحفن كفطع تاحفن نم ينحفناو «يتلفغو يبلق ضرم

 كندل نم ينتآو «يتلالض رحب نم اهب ينذقنت ةظحالم كتيانع نم ينظحلأو ؛يتلزو

 عم اهيلإ ةبانإلا هب ينقزرت امب كمركب لماع .«يتوقش نم ةداعس اهب ينلدبت ةمحر

 ,كدنع امب يبلق لصتي ىتح كدوج باب عرق ءاعدلاب ينلنأو «يتبوتب ءاجتلالا قدص

 هذختاف كتفرعمب لاهتبالاو ءاعدلاب يناسل قلطنيو ؛كدمحو كركش يلاؤس دي عفرتو

 يتايئزجو يتايلك عيمج يف كيلع دمتعأو «يتاجاح هيلع كيلإ عفرأ 00 كيلإ

 . 74مل ني تنكح ْنِإ كتدحَبْس تأ لإ َهَلِإ آل ؛نيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 :ءاعدلا اذه ميضلا عفرو بركلا عفدل ةعفانلا تابرجملا نمو

 .87 :ةيآلا ءءايبنألا ةروس (3) .173 :ةيألا ءنارمع لآ ةروس (1)

 .129 :ةيأآلا ءقبوتلا ةروس (2)
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 فيطل نيب فيعض عيضي الو .فيرش ٌدمحمو «فيعض ٌدبع انأو ؛ٌفيطل هللا
 .(تارم عبس) « فيرشو

 0 يل مهضعي لاق انك ةعئانلا تابرجملا نمو: رشع عباتسلا

 متوعدت رحبلاو ِريْلا ِتْملَظ نم ركَبَجسي نم لقط :اهدعب لوقي مث (ةرم فالآ ةتس) فيطللا

 م نسرك يفك نيو اني كيني هنأ يق 62 نيكطلا ني ننرْكتل وزع ني ان نب َُئْخَد امي
 هللا نإف ةوالتلا ءانثأ يف ًادحأ ملكي الو ء«(ةرم نيعيسو نيتئام) .''”# 69 َنركرتم مْ

 .هبرك جرفيو هتجاح يضقي

 كبايثو رهاط لحم يف سلجاف فيطللا مسال ريبكلا ددعلا لامعتسا تدرأ اذإو
 روكذملا مسالا أرقتو ةلبقلا لبقتستو سلجتو نيتعكر يلصت مث هر كنديو ةرهاط
 يذلا ريبكلا 0 ىلإ اذكهو ةدحاو ةرم هركذ يتنآلا ءاعدلا اذه أرقتو (ةرم فلأ)

 نإ ةجاحلا ىضقت ددعلا مامت دنعف «(ةرم نوعبرأو ىدحإو ةئامتسو ًافلأ رشع ةتس) وه
 .ىلاعت هللا ءاش

 دوجأو ءميرك لك نم مركأو «بيرق لك نم برقأ تن :أ مهللا :ءاعدلا وه اذهو

 كيسا ندع فتانساد .«فيطل لك نم فطلأو .ظيفح لك نم ظفحأو .داوج لك نم

 نمم ينجنتو «يمصخ ينع عفديو 2«يتجاح يضقي نم كقلخ نم يل رخست نأ فيطللا

 أ .. اهلك نيلاكملا ام يدك وز رت ادخل رش ب تنالالا بطلا اي تاست يتاح عر رصللا
 .(تارم ثالث 204 9 رع لكوَصْلا وهو اس نك قرر قواَبعب فيطا

 .ءفيرشلا مسالا ةوالت دعب ءاعدلا اذه ةءارق ةعفانلا تابرجملا نم :رشع نماثلا

 يف كفطل يفخو ء«ريخستلا يف كعنص فيطلب مهللا :ةفورعملا هدادعأ نم ددع يأب

 ءيش لك ىلع كنإ ءءوسلا انع فرصضاو «ريداقملا هب ترج اميف ائي فطلا هريسيتلا

 0 نري رع ل اع ايل وبلا ءريدق

 تيطلا وهم دستكلا كردي رهو ددسلا ةكحردت ال نع ايبكفطلب اتكرادتو 0

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم اديس ىلع هللا ىلصو 4 © نيب

 يف تلخدو «كتيامحب تيمكحاو «كفطل لاذ أب :تكشت كيك ىنإ مهللا :رخآ ءاعد

 دكانمو ا دل يور كاست تامل نع رس يلع يكل نسال «كفنك

 ينكرادت فيطل اي «باذعلا هلبق نم يلع يدتعملل هرهاظو ؛يل ةمحرلا هيف هنطاب ؛ىذألا
 ليللا هل نكس نم اي ع ف 4 ل ل ا ب

 .103 :ةيآلا .ماعنألا ةروس (3) ,864 :63 :ناتيآلا ءماعنألا ةروس (1)

 .19 :ةيآلا ءىروشلا ةروس 2(4)
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 رارسأ ناضيف نم ةلزانلا كفاطلأب «توربجلا نامرهق ةبيه ةمدص كفطلب نّكسو راهنلاو
 انجن فاطلألا ىفخ اي .كرهق لازنإ نم كب ذوعنو كفطل لايذأب ثبشتن ىتح .توكلملا
 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب ءفاخن امم

 .ملسو كرابو هيحصو
 تلاع

 م 0 ل ل ل ا :رخآ ءاعد

 ل ل ا

 ينلكت الف .«ةمغ لك فشك يف كب تثغتس تلقا دونر قنا ةاسقنا كلا

 هك نان ول خفر «كلذ نم لقأ ل ! الو يسفن ىلإ

 «ضرألاو تاومسلا لهأ هفطل عسو نم اي ءءاشت امل فيطل كنإ ءاشي ام لعفي نم اي

 كيلع ريسعلا ريسيت نإ ءريسع ل و

 .ريدف ءيش لك ىلع تن كنأو ع ريسي

 ةتس) تايبألا هذه ولتي مث :«(ةرم ةرشع ىدحإ) ةيجنملا ةالصلاب ْةِْيكَ# يبنلا ىلع ّلِصي

 ةباجإلا رهظت ىتح كلذ ىلع مزاليلو . هتحاح يضكقيو هيركأ جرفي هللا نإف (ةرم رشع

 :تابألا ةدعو

 رووجفللا رتسآلا زم يدم تاسخو تريضتك" لشتك يحهجلا انيضوف

 يرومأ يف كفطلب يئربدو عنص افيطل فيطل اي يب نكو

 يرودص جرحلا نم تقاض اذإ ىزرتعم فيشكل كارين ورا انه

 فيرشلا مسالا ركذ دعب ىلتت ؛ةوعدلا هذه هللا مهمحر فلسلا ضعبلو :ةدئاف

 |: يسد .(فيطلل 10(

 "4 69 ُكيرَعْلا كووَصْلأ ٌوْعَو ٌهلَمَي نم ُقْورَي وِداَبِعب ديلي ُهّنَأ» ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 .نهيلع نمو نهيف نمو عيسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا رخسم مهللا «(تارم عبس)

 اي «نونكملا هفيطللا كفشا:ةكربس ئل هنرخس الإ ىظان أ تماض» وأ نكانم وأ

 .198 :ةيآلا «ىروشلا ةروس (1)
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 كيلع ينلد كدوج يهلإ ؛نوكيف نك هل لوقي ًائيش دارأ اذإ هرمأ نم اي مويق اي يح اي
 نإ .كيلع رسعي ال ام كلأسأو ؛كيلع ىفخي ال ام كيلإ وكشأ ؛«كيلإ ينبرق كناسحإو
 نع ًاجرفم اي .يلاؤس نع ينغي يلاحب كملع ذإ «كيلإ الإ ىكتشملا نإ نإو كل الإ مكحلا
 الو ؛هظقوأف مئانب الو .هرظتنأف بئاغي سيل نم اي هيف انأ ام ينع جرف «هبرك بوركملا

 د كملع ىفك ليصفتلا نع ينغو ةلمجلاب ًاملاع ايو ءهلهمأف زجاعب الو فركذأف ٍلفاغب
 «كيف الإ لامآلا تباخو .كنم الإ ءاجرلا عطقنا ءلاؤسلا نع كمرك ىفكو .لآقملا
 ينمحراو «يل رفغا بيجم اي ريصب اي بيرق اي عيمس اي هللا اي ؛كيلإ الإ قرطلا تدسناو

 «ريدق ءيش لك ىلع كنإ .كقلخ يل رخسو يقزر يل رسي «نيمحارلا محرأ اي كتمحرب
 . اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كلامجو كلالجب مهللا ّلصو

 ما سم يملا 0
 ْ :ةوعدلا هذه هب هللا انعفن ينوبلا سابعلا دمحأ خيشللو :ىرخأ ةدئ دئاف | -.

 فيطلب لكلا يبرم اي «بابسألا بيسمو بابرألا بر اي كلأسأ ينإ مهللا

 دحألال هب تفطل ام يذلا ءةئنحمو ةنتف ريغ نم «يفخلا كفطل نايرسب يل عرسأ «كتيبوير

 فيطللا فطل نم دهاشأ ىتح كفطل عباصأ نم نيعبصإ نيب ينبلقو «يفك الإ كقلخ نم
 ًاجهتبم كلل يخي يت دينو اي تي ايتام راق در ع حو

 قع امنا 'ىدصماو دلو روجأ مهفب نيحاترملا حاورأ اهب ودغت ةوالح ءرحبلا كلذ ةوالحب
 500077 ءاهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام رش يقٌو اهب عردت نم يتلا كئامسأ

 يفو جرخأ ىتح كتبيه رون نم رونب ينرونو ءريبخ فيطل كنإ ءاهيف جرعي امو ءامسلا
 نيرساخ نودريف .ىتلباقم نوقيطي الف سنإو نج نم نيقفاخلا ألمي تاعاعش ىهجو

 ءتعتم/ امل يطخف الو تبطغأ امل عتام الق «كتردق ةمظع ةينه: نم قينئاغ نيئساخ
 «يقوف يوقلا كمساو ؛كتيانع جراعم نم جارعم ىلع كتزع ءامس ىلع ينعفراو
 نع عناملاو نيمي نع يلاعتملاو يمامأ يداهلاو «يئارو يدهملاو ؛ يتحت يلعلاو

 ضرألا نم جرخي ام رش يقُو اهب عردت نم يتلا كئامسأ نصح يف لازأ الو ءيلامش

 ال ىتح ؛ةيرهاق حور لك هب رهقأ ًايرهاق ًايئاحور ًاددم يل رخسو ءءامسلا نم لزني امو
 ًازيزع كل ًاليلذ ًافقوم ينفقوأو :هررهظ تدمخأ رهقلا رانو الإ حور وذ نوكلا يف ىقبي

 امسا ينطعأو ءملظ وأ ناودع وأ ءوسب اندارأ نم لك انل رهقاو ءكزع ّزعب كريغ ىلع

 جاتب ينجوتو «سنؤم لك نع ينغي ًاسنأ ؛ةرخآلاو ايندلا ةبرك يف هب رس ًاليلج ًاميظع
 «ةبيهلا لكيهب يندرو طايحلا قيدارس يلع برضاو ىءزعلا فيسب يندّلقو .ةماركلا

 دسحو نيغابلا يغب نم ينفكاو «نيتملا لبحلاب ينكسمو ؛نيغاطلا نيعأ نع ينمحاو
 .(تارم ثالث) "”4 زيلصلا ٌعيبتلا ُوُهَو ُهّنأ ُمهْصِيْكَبَتط ,.نيركاملا ركمو نيدساحلا

 .137 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس (1)



 151 تئش امل تئثش ام نآرقلا نم ذخ

 ام تائيس هللا هاقوف «(تارم ثالث) "”4داَبهلاب يِسَب هنأ كإ هنأ َلِإ تورْتأ ُسْيئَْنٍ

 ْنِم اًنلَمَجَو 0274 نومي ال مُهَق م ىع مكب ع و دوئرهتسي هب اوناك ام مهب قاحو رم

 مفلح امن دئبسنأو ٠ 04و اهم اًدس ذيل نيم نك نأ ف
 بوعتلا راققا نم أُم ك عئتنا نإ ضال ني رتنتت» 74و ال انك لو كَ
 .©*4ليع ميزو ني ةقاو» 8 أوتشنات يالا

 نيدلا نمحرو رطضملا ةوعد بيجم مغلا فشاكو مهلا جيران كلأسأ ينإ مهللا

 اال ل ل د ل ا نأ كلأسأ ءامهيحرو ةرخآلاو
 تا َهَّلِإ ةَّل» مومهلا جرفم اي اهفشكت نأ الإ اهل سيلو تفح دق انترورض نإ مهللا

 ههفو هلا لهو ةححتم اندر نلخ هللا قلصت( 138 نينا ني بكم نإ كلش
 . ملسو

 00 فيطلب لكلا بر بابرألا بر مهللا :فيطللا مساب ضاخ ءاعدأ

 اع ل ل ل ل ل ا ب ل

 نم فطللا فيطل دهاشأ ىتح «كفطل هل ا ل

 ًاجهتبم فطللا راحب يف قرغأ ىتح ءاهنع تزجع وأ اهيلإ ةراشإلا تعقو ةهج لك
 نم ًامسا ينحنماو ؛كرارسأ مهفل نيحاترملا حاورأ اهب ودغت ٌةوالح ءرحبلا كلذ ةوالحب
 امو ءاهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام رش يِتُو الإ دحأ اهب عردت ام يتلا كئامسأ

 ثالث) ؛ظيفح اي ريبخ اي فيطل اي «ريبخ فيطل كنإ اهيف جرعي امو ءامسلا نم لزني

 اي باهو اي مويق اي يح اي .(تارم عبس) فيطل اي ميحر اي ميرك اي وفع اي ؛(تارم

 محرأ اي كتفرعم رونب يبلق رّون مهللا ء«(تارم عبس) .فيطل اي ميحر اي نمحر
 .(تارم عبس) نيمحارلا

 .كدهشأو كب نيفتسأو كرفغتسأو كنقتونا ينإ مهللا ءفكنم ديرأ امب ىنعأ مهللا

 ام يفخلا كفطل نايرس عيرس يل رخست نأ ؛كريغ ٍدحأ نم بلطأ الو كنم بلطأو

 نأ لبق تانئاكلا ريدم اي ؛رهاب ٍرسو ؛عساو ٍدذمو .عماج ٍقزرو ؛عطاس رونب ينع جرفي

 نامألا نامألا .(تارم عيس) فاخأ امم ينمآ «فاطلألا فيطل اي (تارم عبس) نوكت

 اي .يلاؤس نع ًاينغ ايو :يلاحب ًافيطل اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي كلأسأ ينإ مهللا

 3 :ةيآلا ؛نمحرلا ةروس (5) .44 :ةيآلا .رفاغ ةروس (1)

 .20 :ةيآلا :جوربلا ةروس (6) .18 :ةيآلا اقرقيلا ةروس (2)
 .87 :ةيآلا ؛ءايبنألا ةروس (7) .9 :ةيألا ءسّي ةروس> (3)

 .115 :ةيآلا ؛نونمؤملا ةروس (4)
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 أي «ةيطعلاب نيديلا طساب اي ؛ةرفغملا عساو ايو ءاضرلا عيرس اي ءبضغلا دنع ًاميلح

 نيمومغملاو نيبوركملا نع ًاجرفم ايو ؛ىوكش لك ىهتنم اي ءىوجن لك بحاص

 لاس للا تح رح ءيمهو يمغو يبرك ينع جرف .نيمومهملاو
 انعمو انيلعو ائيفو انب ًاطيحم اي ؛ةيلكلا رارسألاو رامضألا فشاك اي «ةيفخلا تاوصألا

 راج ايو «ءنيدنتسملا دنس اي .كيلإ الإ كنم رفم ال ءانهاجو انتوقو انلوحو
 يذلا ميظعلا وفعلا كفطلبو ؛ميركلا يفخلا كهجو لالجب كلأسأ يفعضب ؛نيريجتسملا

 ناكرأ الم يذلا رونلاو ءاّنمو ًاملحو ًامركو ًاوفعو ًافطل ضرألاو تاومسلا لهأ عسو

 ىمظعلا كتافص رونب ضرألاو تاومسلا هب تقرشأ يذلا رونلابو ؛ةمظعو ًارون شرعلا
 كلأسأ .؛كرون رون نم رائف رون لك قرطأو عطسو قرشأو عملف ءاضأو رونلا جلبأ قذلا

 رخست نأ يفولا كجرف ءافو «يفولا كنيقي ءايو «يفخلا كلوط ءاطو .يلعلا كفطل مالب

 هب روني ًارون كفطل ءادن رطق مامغ باحسب ينسكاو «يفخلا كفطل نايرس عيرس يل

 تانكسلاو تاكرحلا يف يب طيحيو «يدو هب يفصيو «يردص هب حرشيو .يهجو
 ينألماو «يبلق علاطم نع تارئاسلا ماهوألاو نونظلاو تارطخلاو تادارإلاو تاملكلاو

 ءًاجرف كنم ينألماو ؛يتبحم يف اهراكوأ نم كقلخ بولق ريطو ءًاددمو ًافطلو اًرس

 ًافيطل اي «قيضملا دنع يب ًافيطل اي ءاحتف ةباجإلا باوبأ يل حتفاو .ًابغر كيف ينظقيأو
 «بئاصملاو دئادشلا دنع افيطل اي .باعصلاو دئادشلا دنع افيطل اي ءقيرغلا نافهللا دنع

 اذ كلف ذإ افيطل“ ا كمسلا نب تفانف اذإ اننطل ا ةابلا اني ظاشلا اذإ انيظنلا ان
 اي ءانتحت ىرثلا قابطأ لهأ ىلع ًافيطل اي ءانقوف ىلعلا قوف لهأ ىلع ًافيطل اي ءضرألا
 ردقم لكب ًافيطل اي ءاشحألا ةملظ يف ةنجألاب ًافيطل اي ءانعسو ءيش لك نيب ًافيطل

 جرش ينأش يف ًافطل كلأسأ .ءاقللاو رشحلا موي نيلإنئاك قعاامب انيظل ان ( ىرج

 يف ًافطلو ؛يلقع يكزي يحور يف ًافطلو «يبلق روني يرصبو يعمس يف ًافطلو .يردص
 تاكربو .ءتراد تاريخ نم كرحيو كرب يف ام يل رخسي ًافطلو «يساوح رطعي يتثج

 يلزألا كفطلب رارسألا نوكب ينوكو «راونألا ناولأب ينولو .تراح قازرأو تراس
 له :ةمظعلاو ةردقلا بر ءلاثم الب ٍءيش لك يف  عناصلا هلاوز وه اهلاام ىلا
 م كا 0004© دل تثيطلاا يف 2 2 رصَبلا كر و ع هكا ُهُكِرَدُت

 :نوزخملا رشسلا 5 ةمحي انديس حورب ينخلا رسلاب نوصملا كابات يف كرانلا 0

 ع 2 تإ رك ُضْرَْلا حصن كام ءامشلا نو لَ هلل كنأ َّر 0 رلأ»

 كنم بلطأو يلاحب ملاعلا تنأو كيلإ وكشأ ءبيجم ٌبيرق ٌعيمس 24 © ٌبَح

 اي ءيلاؤس نع ًاينغ ايو «يلاحب ًاقيطل اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي كلأسأ ينإ مهللا

0 

 اي

 ,63 :ةيآلا ءححلا ةروس (2) ,.103 :ةبآلا :ماعنألا ةروس (1)
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 انتفرعو هتل هتلزنأ يذلا رسلاب بلقلا روتر «ردصلا حرشاو ءقزرلا رسيو معلا رسفلاو .مهلا

 .(تارم عبس) اع ورع لكوومْلا َرَهَو ُهَقَي نم قْرَري يداَبس فيل ُهّنأ» : ءايإ

 تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا «فيطل لك قوف ًافيطل اي :رخآ ءاعد
 هءاعد هل تيجتساو هيلع تبتو هتثيطخ هل ترفغف ؛ةئيطخلا هتباصأ نيح يتق مدآ اثديسب

 .ًاريبخ ًافيطل هب تنكو

 8# سيردإ انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا ءفيطل لك قوف ًافيطل اي

 .ًاريبخ ًافيطل هب تنكو هءاعد هل تبجتساو ًايلع ًاناكم هتعفرو ًايبن ًاقيدص هتلعج نيح

 هلت حرن انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف ف يب فطلا .فيطل لك قوف ًافيطل اي

 ترجفو ١ رمهتم ءامي ءاملا ارنا هل تدع كج ف ترلعم نأ# بر تكا ع

 هل تيجتساف ؛ريسدو حاولا تاذ ىلع هتيجتو (ردق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلاك انوي ءاملا

 . ارمخ افطل هن. فدكو هداعذ

 الكت حلاص انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا .فيطل لك قوف ًافيطل اي

 ًافيطل هب تنكو هءاعد هل تبجتماو هودع ىلع هتيلعأو هيلا ب حا كاعد حج

 .ًاريبخ

 ةلكلغ ميهاربإ انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا ؛فيطل لك قوف ًافيطل اي
 هءاععر هل تيجتساو عكا ًادرب هيلع راثلا تلعجف راتلا ىف هءاقلإ دورمنلا دارأ نيج

 . ًاريبخ آافيطل هب تنكو

 انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا .فيطل لك قوف ًافيطل اي

 كادان ذإ نمفشملا هل تبلقو ءميظع حبذب هتيدفو حبذلا نم هتيجعن نيح 88 لبعامسإ

 ارم ًافيطل هب تنكو هءاعد هل تيحجتساف هدلاو ماع ايضار هحيذب ًاتقوم

 أن + تو ل لا حرب فشلا يانأب مش

 هك 0 هس وعل ب لا د

 . ًاريبخ ًافيطل هب تتكو هرض تفشكو هنيع

 زف فسوي انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا «فيطل لك قوف ًافيطل اي

 10 :ةيألا ءرمقلا ةروس (2) .19 :ةيألا «ىروشلا ةروس 4)
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 اكلم ةيدوبعلا دعب هتلعجو هتوخإ ديك هتيفكو هرض تفشكو بجلا ةبايغ نم هتيجن نيح
 . أريبخت اقيطل هب تنكو ةءاعد هل تيجتساو

 نب ىسوم انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا ء«فيطل لك قوف افيطل اي
 رحبلا يف : ًاقيرط هل تيرضو ا هتبرقو دهيألا روطلا بناج نم هتيدان نيح 828 نارمع

 0 افيطل هب تنكو .فءاعد هل تبجتساو :ليئارسإ ينب نم هعم نمو هتيجنأو : انته

 لع دراد انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا .فيطل لك قوف ًاقيطل اي
 «باوأ هل لك ةروشحم ريطلاو راكبإلاو يشعلاب هعم نحيي لابجلا هل ترخس ذإ

 ؛هبونذ هل ترفغو ءديدحلا هل تللأو «باطخلا لصنو ةمكحلا هتينأو ءهكلم تددشو

  ًاريبخ ًافيطل هب تنكو ماعد هل تبجتساو

 8598 ناميلس انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا ءفيلعل لك قوف ًافيطل اي
 هل تبجعساف 4”'2ُنامولا تأ َكَّنِإ عرب نب رمل ىتبب ال اكلم يل َبَعَر يل مط :لاق ذإ
 هل ترخسو ءريطلا قطنم هتملعو حيرلا ىلع هتلمحو .قلخلا هل تعطأو :هءاعد

 تنكو نجلا باقر هتكلمو .دافصألا يف نينرقم نيرخآو صاوغو ءانب لك نم نيطايشلا

 .ًاريبخ ًافيلعل هب

 2#:بويأ انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلا «فيطل لك قوف ًافيضل اي
 ؛ةردقلاو ةعسلا دعب ىيضلاو ةيفاعلا كزنم هنم مقسلا لزنو ةحصلا دعب ءالبلا هب لح نيح

 اجار .كيلإ ًابغار كاداث نيح ٠ ءمهعم ميلتمو هلهأ هيلع تددرو فرغ تفشكف

 هل تبجتساف 206 تيما أ تاو علا يم نأ بر : كيلإ ًايكاش ؛«كلففل

 .ًاريبخ ًاقيطل هب تنكو ءهرض تفشكو هءاعد

 نب سنوي انديسي تفطل امك يرومأ يف يب فطلا .فيلعل لك قوف ًافيطل اي

 لإ نإ آلِد :ثالث تاملظ يف كل ايجار كادان نيح توحلا نطب يف وهر ١ قل ىتم
 لس < عارم سرك تن

 نع ةرجش هيلع تينأو «هءاعقد هل تبجتساف 304 تيل سس ء تدك ْنإ كتحْبس

 ل نطل نتك هرك د را نقلا نا ل كامو ١ نيطقي

 انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ «فيطل لك قوف ًافيطل اي
 كيداني تارحفلا يف ماقف .كلضفل ًايجار ؛كيلإ ًابغار ًايعاد كلاس نيح . إن ايركز
 0 ثرتو ثري 09 الو َكلدَل نم يل يَهَفظ بر :ًالئاق ًايفخ ًءادن

 ل مت

 ُدَصْجَأَو ٌبوُقْحَي يلا نم ثريو يتئِرن
 .ًاريبخ ًافيطل هب تتكو هءاعد هل تيجتساو ىبحي هل تبهوف 44 ا دحر بر

 .87 :ةيآلا فاينألا ةروسع (3) .35 :ةبآلا ءىع ةروس (1)

 ,8 :5 :ناتيآلا ءميرم ةروس (4) .83 :ةيألا ؛ءاييتألا ةروسص 42)
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 ظلت ىسيع انديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ ؛فيطل لك قرف ًافيطل اي
 .؛كنذإب ضربألاو ةمكألا أربأو .ىتوملا ايحأف .دهملا يف هتقطنأو سدقلا حورب هتديأ ذإ

 . ًاريبخ آافيطل هب تنكو كنذإب ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخو

 اذإ نوعرف ةأرماب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ ءفيطل لك قون ًافيطل اي

 روق نب قحيَو وِلَمَعَو َنوَعْيِف نم حيو ٍةَّنَجْلا ىف اَنْ ُكَدنَع يل ِأ ٍبَرط :تلاق
 .ًاريبخ ًافيطل اهب تنكو اهةاعد اهل تبجتساف 274َنييِنَطل

 ميرم انتديسب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ «فيطل لك قوف ًافيطل اي
 نم هيف انْخَفتف هجر ْتَصْخَأ ىلا َنْرَمِع تنبأ و9 : تلاق ذإ لوسرلا حيسملا مأ لوتبلا

 اهءاعد اهل تبجعساف 222409 َنيندَقْلا نع تنك دقو اير تسكب ْتَقَّدَصَر انس

 كيبنو كدبعب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ «فيطل لك قوف ًافيطل اي

 ءاهورت مل دونجب هتديأف كاعد نيح ِهلي دمحم انديس كقلخ نم كتريخو كبيبحو

 ًاقيطل هب تنكو هءاعد هل بجتساو .ىلفسلا اورفك نيذلا ةملكو ؛ايلعلا كتملك تلعجو

 .قيرغلا نافهللاب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ «فيطل لك قوف أفيطل اي
 .ريبخ فيطل هب تنأو

 العلا قوف لهأي تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ ءفيط لك قوف ًافيطل اي

 ىرثلا قابطأ لهاب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ ؛فيطل لك قوف ًافيطل اي
 .ريبخ فيطل مهب ثنأو انتحت

 انعسو ٍءيش لكب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ .فيطل لك قون أفيطل اي

 .ريبخن ٌفيطل ١ هب تنأو

 ةملظ يف انب تفطل امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ .فيطل لك قوف ًافيطل اي
 .ريبخ فيطل اهب تنأو ءاشحألا

 يف انضّرو ىضرتو بحت امك اهلك يرومأ يف يب فطلأ ؛فيطل لك قون ًافيطل اي
 وفعلا تنأ كنإ قرقح نم انيلع كل امب انع فعاو تردقو تيضق امك انترخآو انايند

 .12 :!ةيآلا ءميرحتلا ةررس (2) .11 !ةيآلا ؛ميرحتلا ةروس (1)
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 اي افوؤر اي ميرك اي داوج اي ميلح اي وفع اي ؛ميحرلا فوؤرلا ميركلا دارجلا ميلحلا

 .(تارس ثالث) ميحر

 هركذ ام بابلا اذه يف تابرجملا نمو :يناجيتلا مامإلل ةميظع دئاوف

 مامإلا انديس لئاسر صضعب يفو 1 :لاقف يناححلا طظئاحلا دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش

 :نم ةثامو ءنيدرولا بقع ًءاسمو سان ًاقلأ فيطل أي :أرقي - اهعاونأب بوركلا جيرفتل

 اع اضيف ذأ قلغأ امل حتافلا»

 هللا نإف نيدرولاو سمخلا تاولصلا بقع كلذ مزاليلف ءًاديدش بركلا ناك نإف

 «فيطل اي نم ًافلأ ولعت نأ :وهو هلعب أرقي ماعد حئاسلا نب يبرعلا يديس نعو

 .ةرم «حتافلا ةالص٠ أرقاق تلمكأ اذإف

 .فيطل اي يب فطلأو ةاجنلا كلاسم يف يب كلسأو

 .فيطل اي كدتع ريداقملا

 فطللا ةرئاد يف يتلخدأ فيطللا كمسا رسب مهللا :مث ءاعبرأ فيطل اي :مئ
 .فيطل اي نامألاو ةاجئلاو ظفحلاو

 نم ًايفخ ًافطل يب فطلأ فيطللا كمسا رسب مهللا :مث ءاحبرأ فيطل اي :مث
 وأ ًاثالث ؛حتافلا ةالص» مث .فيطل اي َيِفُك ديعل هب تفطل اذإ يذلا فخلا كفطل قئاقد

 .ةرم ةرشع ىدحإ وأ ًاعبس

 :فيطللا ىلاعت همسا دعب هب ىَعُدُي اممو

 يرومأ يف يب كفطلف ءريسك لك تربجف تمعنأو ءريسع لك ترسيف تفطل يهلإ

 كماعتإو ةقاطلا نود يفيلكت يب كفطل نمف .ةءاهتنا يرومأ يف يب كفطل ممتف ةءادتبا

 كفطل نيبو ينيب لعجت ال «ليلد الو ديشر ريغ نم ضمارغلاب ًاملاع اي ؛ةيافكلا قوف
 حابشألا فطال تناف :تلزجأف تمعنأو ترفوف تيطعأو ترتسف تيأر يهلإ ؛لئاح
 نإو كلضفبف كتعطأ نإ يديس «كتيدحأ قئاقحب حاورألا فشاكو كتمحر صئاصخب

 امو نيعألا ةنئاخ ملعي نم اي .ئلع ةمئاق ةجحلاو ىلإ ةلصاوتم كننم .يلهجيف كتيصع

 .رومألا عيمج يف يب كفطل رجأ هرودصلا يفخت

 ؛«كيدل يعيفش نكف كيلإ يليلد تنك امك كيلع كب مسقأو كيلإ لسوتأ ينإ مهللا
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 نأ :ةنونكملا ةرهاظلا فئاطللا نمو ءةنوزخملا رارسألا نم ىوح امو مسالا اذه ٌرِسو

 لاملا نمو ءاهلوصح ةيقاعلا نمو ءاهلومش ةمحرلا نهو ءاهمتأ معنلا نم ينحتمت

 انديس ىلع هللا ىلصر ءميلعلا عيمسلا ميركلا يبحملا تنأف ءهلجأ لاحلا نمو هلحأ

 ايد ملسو هيسصصو هلآ ىلعو دمحم



 رافغتسالا باي

 ريسبت بايبسا نم وهو ءراققتسالا جرفلا باوبا مظعأ نمو

 ديس ثيداحاو باتكلا صوصن هلضف ىلع تلدو :قزرلا

 باهذإو ءبوركلل جيرفتو بونذلل ريفكت هيفو ,28 بابحألا
 رادكألا يلاوتو مومهلا ةرثك نال كلذو :مومقلل عفدو مومهلل
 اهؤاود نوكي ناب ريدجف ءرارصإلاو بوئذلا مؤش اهببس
 .راذتعالاو ةيوتلا قدصو راففتسالا

 ًاجرخم قيض لك نمو ًاجرف مه لك نم هل هللا لعج رافغتسالا مزل نم» :ِي لاق
 .(مكاحلاو هجحام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور) , ؟بستحمي ل ثيحع ثم هقزرر

 ام كنإ مدآ نَا اب : هللا لاك# :لوقي دي هللأ لوسر تعمس :لاق هن سنأ نعو

 بارقب ينتيتأ ول كنإ مدآ نبا اي :يلئابأ الو كل ترفغ ينترفغتسا مث ءامسلا نانع

 :لاقو يذمرتلا هاور) .«ةرفغم اهبارقب كتيتأل ائيش يب كرشت ال يتنبقل مث اياطخ ضرألا

 حربأ ال كتزعو :سيلبإ لاق» :لاق ِِيَظ يبنلا نع هن يردخلا ديعس يبأ نعو

 مهل رفغأ لازأ ال يلالجو يتزعو :لاقف ؛مهداسجأ يف مهحاورأ تماد ام كدابع يوغأ

 .(دائسألا حيحص :لاقو مكاحلاو مح هاورل .؟ينورفغتسا اه

 يف دجو نمل ىبوط» :لوقي لَو يبنلا تعمس :لاق قو رسب نب هللا دبع نعو
 . (حيحص دانسإب هيج اع نبا هاور) ,اريثك رافغتسا هتقيحص

 اهيف رثكيلف هتفيحص هرست نأ بحأ نما :لاق يي هللا لوسر نأ هيض ريبزلا ْنَعو

 .(هب سأب ال دانسإب يقهيبلا هاور) .ةرافغتمالا نم

 ًابنذ لمعي ملسم نم ام» :ِةْلو هللا لوسر لاق :تلاق اتي ةيصرعلا ةمصع مأ نعو



 159 رافغتسالا باي

 موي هللا هبلعي ملو هيلع هبتكي مل هبثذ نم رفغتسا نإف تاعاس ثالث كلملا فقو لإ

 .(دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا ءاور) .«ةمايقلا

 يف تتكن ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا نإ» :لاق 27 هللا لوسر نع ف5 ةريره يبأ نعو

 نارا ونيل وعر ينتحل ابك دوز اي إل توام راتب او راو نزلا هدر لا

 يذمرعلا هاور .©"74 © َتوْبيْكَي انك ام مهن لَم َناَب لب الك# :ىلاعت هللا هركذ يذلا

 مكاحلاو هحيحص يف نابح نباو هجام نباو 0 ١ ترك 0 0

 ناو هل رفغ ؛هيلإ 0 مرد عار 7 هلإ هل 0 هللا ل :لاق نما :لوقي

 .(يذمرتلاو دواد وب 1 ةاورلا .ةفحزلا نم م ناك

 83| مَع نك ُمنِإ كو اررهنتسا كلن : 88 حون هيبن نع ةياكح ىلاعت هللا لاقو 1

 0 ارنهتأ كل لمجتَو ٍتدَج ل لمْجعَو ني لوب ةددر و اكاوُدَم دَدع ملأ لسد ٠

 لضف دمحأ نب دمحم ما «يراخبلا مجارت حرشا يف امك راقغتسالا دئاوف نمو

 لاملا يف ةمصعلاو ءقلُخلا ةمالسو «قازرألا راردإو ؛بريعلا رش رتسو ؛بوئذلا وحم

 بوثلاف «نايدلا نم ةلزنملا بركو «لاومألا يف ةكربلا نايرجو «لامألا لوو

 دمحللا هللك .رودصلا حرشلتو .راثآلا لورتل روخبلا ىلإ هثم نوباصلا ىلإ جرحأ خسوملا

 هدفنا

 رخآ هيلإ اكشو .هللا رفغتسا :لاقف ؛بدجلا يرصبلا نسحلا ىلإ لجر اكشو

 مهيلع التو هللا رفغتسا :لاقف دلولا مدع رخآ هيلإ اكشو .هللا رفغتسا :لاقف .رقفلا

 :اولاقف رافغتسالا ىلع دزي ملف ًاموي ىقستسا هنع يلع هللا يضر رمع نأ أ يددد

 رت لل ف تح اتق كت ا اورو 2 كيو ًاورفطتسا 5

 نا : ليق 4 كل ُرِهِنَتْنَأ َقْوَس َلَظ :8 برقعي نع ةياكح ىلاعت لاقو
 . ىلاعت هلئأ نع بجحي أل راحسألاب ءاعدلا نأل رحسلا تقو ىلإ رافغتسالا بوقعي

 .ءاروشاع ةليل قفاوف ةعمجلا ةليل نم رحسلا ىلإ هرخأ :ليقو

 .3 :ةيألا يوه ةروس (3) ,14 !ةيألا ؛نيففطسلا ةروص (1)

 .98 :ةيألا فسري ةروس 44) ,12 10 :تابآلا حوت ةروص (2)



 راقفتسالا باب 160

 .مهل رافغتسالا ةمادإ دارأ ليقد ميو هولا 00 فرعيل : ليقو

 رقغتسا :هلوقب ةرفغملا بلط هانعمو رافغتسالا ةقيقح :ةدئوبث ل

 .بونذلل ةصحمم بوركلل ةيهذم اهلكو ةريثك قي هنع ةدراولا رافغتسالا غيصو ؛هللا

 سم يو ني مدام لقط : لجو زع هلوق يف هو سنأ نع 0
 0002 مهللا كئاحيس :لاق :لاق "74 6 ْمِجَلأ ُباولَأ وه مَنِ ْهَْع بان

 تاليش نبل يشير قلاب يع قمنا هل مل 1 «قيرشاغلا ويه هنن يل رفغاف يسفن تملظو

 كناحبس تنأ لإ هلإ ال ؛نيمحارلا محرأ ت تنأ كنإ ينمحراف يسفن تملظو ًاءوس

 هاور) .ميحرلا باوتلا تنأ كنإ يلع بتف يسفن تملظو ًاءوس تلمع كدمحبو
 .(يقهيبلا

 ةءايوسحار ءايوئذاو :لاقف هيك هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق ا هللا

 نم عسوأ كترفغم مهللا'لق» | دك ىلا لرسرهل لاقفا : اكذب وا نمره كرقلا اذه لاقف
 «لع) :لاق مث «ذاعف ادع) :لاق مث ” ءاهلاقق .«يلمع نم يدنع ىجرأ كتمحرو يبونذ

 ” (مكاحلا هاور) «كل هللا رفغ دقف مق١ : لاق مث .داعف

 لوسر ناك :لاق هه كلام نب سنأ نع يور :ةرم نيعيس راقغتسالا

 ؛؛ةرم نيعبس اهومتأ» :لاقف انرفغتساف «؟هللا اورفغتسا» :لاقف ةريسم ىف هيي هللا

 الإ ةرم نيعبس موي يف هللا رفغتسي ةمأ الو دبع نم ام» :ِخََِ# هللا لوسر لاقف .اهانممتأف

 ةئامعبس نم رثكأ ةليلو موي يف لمع ةمأ وأ دبع باخ دقو «بنذ ةئامعبس هل هللا رفغ
 .؟بنذ

 .(يناهبصألاو يتقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور)

 امهتع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نع يناربطلا جرخأ :ةرم ةئام رافغتسالا
 .«ةرم ةثام هللا ترفغتسا الإ ةودغ تحبصأ ام» : يو لاق :لاق هنأ

 هيلإ مويلا يف بوتأ ينإف هللا ىلإ اوبوت سانلا اهيأ ايه :لاقف سانلا عمج خيي يبنلا نإ
 .؟ةرم ةثام

 .37 :ةيآلا ىاقلاةووس (1)
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 ةياور يفوا .ةرم ةئام موي لك هيلإ تاوتأو هلنا رفغتسأل ينإو) *ةملس يبأ نعو

 .«ةرم ةئام ةليللاو مويلا يف هللا رفغتسأل ينإ» :ىرخأ

 ال يبر تنأ مهللا) :وه نيحيحصلا يف امك رافغتسالا ديس :رافغتسالا ديس

 رش نم كب ذوعأ .تعطتسا ام كدعوو كدهع ىلع انأو كدبع انأو ينتقلخ تنأ الإ هلإ

 الا بونذلا رقغي ذي هنإف يل رفغاف ١ يبنذب ءوبأو يلع كتمعتب كل ءوبأ «تعنص ام

 .(ِتنأ

 ديس نم تنأ نيأ» :ديلا تاذ ةلقو نيّدلا اكش يذلل لاق ِق هنأ ةياور يفو
 هللا ناحبس ةهدمحيو هللا ٌتاحيبس :حبصلا ةالصو رجفلا عولط نيب ام لق .راقغتسالا

 .«ةرم ةئام هللا رفغتسأ ميظعلا

 نب يلع خيشلل «ةيادهلا جراعم» باتك ين ءاج :ةروثام ةيفلس تارافغتسا

 هَّللا دبع يبأ خيشلا رافغتسا ءروهشملا كرابملا رافغتسالا عاونأ نمو :فاقسلا ركب يبأ
 كرفغتسنو :هانلهج وأ هاندمعتسا هانينذأ بتذ لك نم كرفغتسن انإ مهللا» :وهو يشرقلا

 كريغ اهملعي ال يتلا بوئذلا لك نم كرفغتسنو ءهيف اندع مث هنم كيلإ انبت بنذ لك نم

 هبتشاف صخرلا لبق نم انسوفن هيلإ تعد ام لك نم كرفغتسنو .كملح الإ اهعسي الو

 ام هطلاخف ميركلا كهجول هانلمع لمع لك نم كرفغتسنو ؛مارح كدنع وهو انيلع كلذ

 . ىهتنا .؟نيمحارلا محرأ اي تنأ الإ هلإ ال ءاضر هيف كل سيل

 نال :لاق ةرم ولو ةليلو موي لك ءاملعلا ضعب هبحتسا عفان عماج رافغتسالا اذهو

 هجرخت يتلا ةملكلاب ملكتيل مهدحأ نإ ىتح يغبني ال امب مالكلا يف نورهاستي سانلا
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :اذه وهو هب ينتعيو اذه لاقي نأ يغبنيف مالسإلا نع

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب تنمآ ؛هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش
 تنمآ .هلسر تقدصو هللا قدصو .هلوسر قدصو هللا قدصو :هرشو هريخ ردقلاو رخآلا

 فلاخ نيد لك نع تارت ؛هتع تعجر عامجإلا فالخ ًاثيش تلق تنك نإ «ةعيرشلاب

 لطابلا هنأ ملعت امم كيلإ أربأو كدنع قحلا هنأ ملعت امب نمؤأ ينإ مهللا .مالسإلا نيد

 لك نم هيلإ بوتأو ميظعلا هللا رفغتسأو .ليصفتلاب ينيلطت الو ًالمج ينم ذخف كدنع
 نأو ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءرش

 رانلا نأو قح ةنجلا نأو ءهنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هتمأ نياو هللا دبع ىسيع

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءقح

 الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ :ةمرخم نب هللا دبع نب رمع هيقفلا اياصو نمو
 .موي لك ةرم ةئام هيلإ بوتيو مويقلا يحلا وه
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 رمغا تر «هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه هلإ ال يذلا هّللا رفغتسأ :رافشتسالا نمو

 . ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو انمحاو انل رفغا مهللا ءىل

 انيلع تذخأ :«دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا» هباتك يف ينارعشلا لاق

 مل وأ ةيصعم راهنلا كلذ يف انم عقو ءاوس ًاراهنو ًاليل رافغتسالا نم رثكن نأ درهعلا

 لضفأ يديس ناكو ؛ًءاسم ةرم فلأو ًاحابص ةرم فلأ رافغتسالا يف ددع لمكأو «عقت
 هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأ :ةرم فلأ لوقي نيدلا

 ام ةروهشملا ةروثأملا رافغتسالا عاونأ نمو :ءالبلا عفدل روثام رافغتسا
 يذلا مويقلا يحلا ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ :لاق نم نأ يور

 مل «؛ةليل لك وأ موي لك (ةره نيرشعو ًامخ) يل رفغا ٌبر .هيلإ بوتأو تومي ال
 هيف وه يذلا دلبلا ىف الو هتتيدم ىف الو هراد لهأ ىف الو هلهأ ىف الو هتيب ىف ري

 نم ةعامج ناك دقف ..ءاسمو ًاحابص رافغتسالا اذه ىلع ةبظاوملا يغبنتف ءهعركي ام
 مهناوخإو مهدالوأو مهتذمالت هب لوصويو مهنيب اميف هب نوصاوتي اتثاملعو انخياشم

 . مهباحصأو

 يور ام :ةروهشملا ةروثأملا رافغتسالا عاونأ نمو :ءاعدلا ةباجإل رافغتسا

 ةرم نيرشعو ًاسمخ وأ ةرم نيرشعو ًاعبس موي لك تانمؤملاو نينمؤملل رفغتسا نم نأ
 مهللا) .: وهو ضرألا لهأ مهي قزريو مهؤاعد باجتسي نيذلا نم ناك (نيددعلا دحأ)
 مهبئاغو مهدهاشو «مهتيمو مهيح .تاملسملاو نيملسملاو تانمؤملاو نينمؤملل رفغا

  .(مهيلقتمو مهاوثم ملعت كنإ .مهديعبو مهبيرقو

 ىلاعت هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسي :نادحلا مامإلل عماج راقغتسا

 امم هللا ىلإ بوتأو ؛(اثالث) هللا رففتسأ .ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 هلإ ال يذلا ميظعلا هللا رفغتسأو ءًارهاظو ًانطابو ًارظانو ًارطاخو ء«ًالعفو ًالوق هللا هركي
 امو .ترخأ امو تمدق امل كرقغتسأ ينإ مهللا .هيلإ بوتأو مويقلا يحلا وه الإ

 لك ىلع تنأو رخؤملا تنأو مدقملا تنأ ؛ينم هب ملعأ تنأ امو ؛تنلعأ امو تررسأ
 يبونذل رفغتسأ «ماثآلاو بونذلا عيمج نم ماركإلاو لالجلا يذ هللا رقغتسأ ءريدق ءيش

 اهرهاظو اهرخآو اهلوأو اهديدجو اهميدقو اهريبكو اهريغصو اهرهجو اهرسو ءاهلك
 .هيلإ بوتأو اهنطابو

 هب تدرأ امل كرفغتسأو ءهيف تدع مث هنم كيلإ تبت بنذ نم كرفغتسأ ينإ مهللأ

 مث يسفن هب كتدعو امل كرفغتسأو ءاضر هيف كل سيل ام هطلاخف ميركلا كهجو



 وهو يلع هبتشا امم صخرلا لبق نم ىوهلا هيلإ يناعد امل كرفغتسأو ءهيف كتفلخأ
 هس لك نم ةفاهشلاو يعل" لا ام تنا الإ لإ الل نم ايدك زعتر ءازج هذاك
 اذإ يلإ رظان تنأو ةينالعو رسو ءالخو ألم يف ليللا داوسو راهنلا ضايب يف اهتلمع

 نم كرفغتسأو ؛ميحر اي ميرك اي ميلح اي كيلإ بوتأف :نايصعلا نم اهب تيتأو اهتبكترا
 ال يتلا بونذلا نم كرفغتسأو :كتيصعم ىلع اهب تيوقتف يلع اهب تمعنأ يتلا معنلا

 الإ اهنم ينيجني الو كملح الإ اهعسي الو كاوس دحأ اهيلع علطي الو كريغ دحأ اهفرعي

 اهب ذخاؤم كدبع انأو ءاهيف تثنحف ينم تفلس نيمي لك نم كرفغتسأو ؛كوفع

 !١ ائرَكرَر .. .َنِمَشل ني تك نإ كَتحَبس َتَأأ آلِ َهّلِإ آل نم اي كرفغتساو
 تنأو محراو يل رفغا بر 7469 تينرولأ رْيَخ تنأو ارك ِفَرَّذَس ال َبَر ُمَّيَر فدا

 اهتكرتف ؛راهنلاو ليللا ءانآ يف ىلع اهتبجوأ ةضيرف لك نم كرفغتسأو ؛نيمحارلا ريخ
 ديس نئس نم ةنس لك نم كرفغتسأو ءاهب بقاعم انأو ًالهج وأ ًانايسن وأ ًادمع وأ اطخ

 وأ انايسن وأ ًاوهس وأ ةلفغ اهتكرتف قو دمحم انديس كيبن ؛نييبنلا متاخو نيلسرملا
 كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال نم اي كرفغتسأو ءاهب ةالابم ةلق وأ ًالهج وأ ًانواهت
 فدار”دمحلا كلو كلملا كل“: ويملاعلا تراب فناكتس كلوترو كذع اديحمتن أو

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءريصنلا معنو ىلوملا معنو «ليكولا معنو انبسح
 . ميظعلا

 لك رسيم ايو بيرغ لك بحاص ايو ديحو لك سنؤم ايو ريسك لك رباج اي
 ىلاعت هللا ىلصو ءريدق ءاشت ام ىلع تنأو ريسفتلاو نايبلا ىلإ جاتحي ال نم ايو ءريسع
 حور ىلع لص مهللا .هيلع لصي مل نم ددعيو هيلع ىلص نم ددعب دمحم انديس ىلع
 ىلع لص مهللا ,برتلا يف دمحم انديس ةيرت ىلع لص مهللا .حاورألا يف دمحم انديس

 لص مهللا .روصلا يف دمحم انديس ةروص ىلع لص مهللا ءروبقلا يف دمحم انديس ربق

 اَم ِهْيََع ٌريِرَع َمُكِِرْشَأ ْنِي -_كوُسَر مك َدَّقَْل ؛ءامسألا يف دمحم انديس مسا ىلع

 هل آل هلا ىبنح لكم الو ني ©9 دست كودي َنييِؤثْلاِب مْكِلَع سرح ٌرْشِْنَع
 انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو :249 يملا ٍشزصْلا بر َوْهَي كلي ِهّبَع ٌرْهالإ
 .ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم

 .129 .128 :ناتيآلا ءقيوتلا ةروص (2) .89 87 تايآلا ءءاينألا ةروس (1)
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 يدع ورقا ذا يتمم

 نم ًارارف هللا رفغتسأ ءهللا ىلإ ًاعوجر هللا رفغتسأ :هللا نم ءايح هللا رفغتسأ
 رفغتسأ .هللا وفع ىلإ هللا طخس نم ًارارف هللا رفغتسأ .هللا ءاضر ىلإ هللا بضغ
 طارفإلا نم هللا رفغتسأ ؛يفالت لبق يفالت هللا رفغتسأ .ًاعاجرتساو ًامدنت هللا
 .بونذلا ةفراقم نم هللا رفغتسأ .طيلختلاو طيبختلا نم هللا رفغتسأ ءطيرفتلاو

 رفغتسأ .ةالصلا يف روضحلا مدع نم هللا رفغتسأ ؛بويعلاب سندتلا نم هللا رفغتسأ

 هللا ةمحر نم طونقلا نم هللا رفغتسأ «ةاكزلا يفو اهيف ريصقتلا عيمج نم هللا

 قلخو هللا قحب مايقلا مدع نم هللا رفغتسأ ءهللا ركم نم نمألا نم هللا رفغتسأ
 ءابآلا قوقع نم هللا رفغتسأ .هللا ةعاطل ريمشتلا مدع نم هللا رفغتسأ ءهللا

 ىلإ اطحلا نم هللا رفغتسأ تاعيتلاو تاملظلا نم هللا رفغتسأ .تاهمألاو
 رفغتسأ .ماثآلا باستكا نم هللا رفغتسأ ءماحرألا ةعيطق نم هللا رفغتسأ ؛تائيطخلا
 نم هللا رفغتسأ .لاقلاو ليقلا ةوهش نم هللا رفغتسأ ءلاملاو هاجلا بح نم هللا

 نم هللا رفغتسأ ءميتيلا رهقو لئاسلا رْهَن نم هللا رفغتسأ .ميظعتلا نيعب سفنلا ةيؤر

 ءةعمسلاو ءايرلا نم هللا رفغتسأ «ةميمنلاو ةبيغلا نم هللا رفغتسأ ءدسحلاو بذكلا

 ةيبلقلا بوئذلا رئاس نم هللا رفغتسأ ءةمومذملا قالخألا رئاس نم هللا رفغتسأ

 ةيردصلاو ةيجرفلاو ةيندبلاو ةيرصبلاو ةيعمسلاو ةيمشلاو ةيقوذلاو ةيناسللاو ةيبلاقلاو

 ىوقتلا رجهو ىوهلا عابتا نم هللا رفغتسأ ءةيونعملاو ةيسحلاو ةيلجرلاو ةيوديلاو
 ءًانطايو ًارهاظ هللا هركي ام عيمج نم هللا رفغتسأ ءايندلا فراخز ىلإ ليملاو
 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 :ي رصبلا نسحلا مامإلا مالك نم تا راتخم تارافغتسا

 دستلأا ]قا ما من
 .«كتمعن لضفب يتردق هتلانو كتيفاعي يندب هيلع يوق بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 كهجو مرك ىلع هيف تلوعو «كملحب هيف يلع كتوطس نم تقثوو «كنامأ ىلع كنم
 .كوفعو

 ليمي وأ ءكطخس ىلإ يتيندي وأ ءكبضغ ىلإ وعدي بنذ لكل كرفغتسا ينإ مهللا
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 .هيلإ ينتوعد امع يندعابي وأ ءهنع ينتيهن ام ىلإ يب

 ينع مهديك تفرصف ؛يكتهل يئادعأ هيف يندصر بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 ءَيِلَو كل ينأك ىتح مهيلع ينترصنو ؛عيطم كل ينأك ىتح يتحيضف ىلع مهنعت ملو

 .يلع كمعن نم ةمعنب كدنع موقي يدتع ركش يأف .ينتيطعأن يلعف

 .كرمأ ريغ

 فادعألا تمشيو .ءالبلا لحيو اتضلا كروي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .ءامسلا نم رطقلا سيحيو .ءاطغلا فشكيو

 وأ «كتمقن يب لحي وأ ل ا ل 000

 :ءالبلاو مقنلا بجويو انضلاو ماقسألا ثروي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا
 .ةهادثو ةرسح ةمايقلا موي نوكيو

 دريو قزرلا سبحيو ةمادنلا ثرويو ةرسحلا بقعي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .ءاعدلا

 هيلإ تشهاوأ ' ينانجب هترمضأ وأ يناسلب هتحم لم بئذ لكل كرقغتسأ ينإ مهللا

 . كدابع نم ًادحأ هب تيرغأ وأ يتوقي هتكترا وأ «يديب هتبتك وأ يلاعفب هتبئأ وأ ١ يسفن

 هيف يندر وأ :هتربكأف هترغصتساو هتمظعتساف هتللقتسا ٍبنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .هب يلهج

 "3 .يوهسب هيلع تللد 0 «يريغ ىلإ 0 ' «يسفن يل هتنيز 1 «كتيرب نم

 .يلهجب هيلع تمقأ وأ ؛يدمعب هيلع تررصأ

 ها م 0

 ملظ وأ ء ءاحس وأ حش وأ ءاجر وأ ءاضر وأ بضغ وأ ةيبصع وأ ةيمح وأ رطب وأ رشأ

 عاونألا نم عون وأ بعل وأ ةميمن وأ وغل وأ وهل وأ ةبيغ وأ بذك وأ ةقرس وأ ةليح وأ
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 .بوحلاو بطعلا هعابتا يف نوكيو بونذلا هلثمي بستكت امم

 هيف تيلاوو كءايلوأ هيف تيداعو كاوس هيف تبهر بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 اميف دهعلا هيف تضقنو ؛هيف تدع مث هنم كيلإ تبت بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 . كوفعل يتفرعمل كيلع ينم ةءارج كنيبو ينيب

 وأ «هتللح ًادقع هب تددش وأ هتددش ًادقع هب تللح بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا
 هع ارش انن :ةي فم رفح وأ ةيدهو اريخاةب :تيرح

 هتلمأت وأ .يدي هيلإ تددم وأ يلجرب هيلإ توطخ بئنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 «يلع هترتسف كنايصع ىلع كقزرب تنعتسا مث «ينتقزرف ينايصع ىلع كتقزرتسا

 ىلع ارصم لازأ الف ينحضفت ملف ةدايزلا كترهاج مث «ينمرحت ملف ةدايزلا كتلأسو

 .نيمركألا مركأ اي كناسحإو كملحب ىلع ًادئاع لازت الو كنايصع

 ةريبك يب لحيو ؛«كباذع ميلأ ةريغص يلع بجوي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 مدنلا ثرويو مرحلا كتهيو مقنلا لحيو معنلا ليزي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا
 .ملألا لجعيو مقسلا ليطيو

 لحيو ؛تائيسلا فعضيو تانسحلا قحمي بنذ لكل كرفغتسأ :إ مهللا

 .تاومسلا بر اي كبضغيو «تامقنلا

 دراوتو ءءاعدلا درو ؛ءاجرلا ٌعظَق هئارتجا يف نوكي بنذ لكل كرفغتسا ينإ مهللا
 .مومغلا فعاضتو مومهلا فدارتو البلا

 يف ليطيو ؛يئاجر كنم عطقيو .يئاعد كنع دري بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .ءركفلا لغشيو ؛بركلا لعشبو ؛بلقلا تيمي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .نمحرلا طخسيو «ناطيشلا يص ريو

 .«كترفغم نم طونقلاو ؛هتمحر نم سأيلا ٍبقْعُي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 .كدنع ام ةعس نم نامرحلاو

 «كئايلوأ هوجو ُضَيْبَت موي هجولا داوس بجوي بنذ لكل كرفغتسا ينإ مهللا
 دقو َّىَدَل اوُمِصََت الط :لوقتف نوموالتي ضعب ىلع مهضعب لبقأ اذإ كتادعأ دوجو ُدَوْسَتو
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 ينشحويو ؛كؤايلوأ ينع رفنيو «كدابع ىلإ ينضغبي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا
 .بونذلا باكتراو .,بوحلا بوكرو يصاعملا ةيشحوب كتعاط لهأ نم

 ءرقفلا ثرويو ركفلا ليطيو ءرفكلا ىلإ وعدي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا
 .رسيلا عنميو ءرتسلا كتهيو ريخلا نع دصيو ءرسعلا بلجيو

 .لامعألا نيشيو ؛لامآلا عطقيو «لاجآلا يندي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 وأ « هترتس ام ينع فشكيو ؛هترهط ام ينم سندي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 . هتنيز ام ينم حبقي

 الو ؛كبضغ نم هعم نمؤي الو ,كدهع هب لاني ال بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 . كتمعن هعم مودت الو كتمحر هب لزنت

 كريذحت نع ةلفغلا بقعي وأ ؛كركذل نايسنلا ثروي بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا

 . كدنع ام ريخ نم ينيسيؤي وأ ءكركم نم نمألا هب ىدامتي وأ

 ىلإ يلعو يف كملع هب طاحأو «كملق هب ىرج بنذ لكل كرفغتسأ ينإ مهللا
 ءاهريثكو اهليلق ءاهثطخو اهدمعو ءاهرخآو اهلوأ اهلك يبونذ عيمجلو يرمع رخآ

 بنذم هب انأ امل ءاهتيئالعو اهقيفخ ءاهئيدحو اهميدق ءاهليلجو اهقيقد ءاهريبكو اهريغص

 | . يرمع عيمج يف
 لك يف ديزي ًاراهتييا هبلإ توتأو .مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال يذلا هللا رفغتسأ

 يذلا هللا ءاقب عم ىقبيو هللا ماود عم مودي فعض فلأ ةثام سفن كيرحتو نيع ةفرط

 ءدمرس ىف ًادمرس نيرهادلا رهدو «نيدبألا ديأ هكلمل لاقتنا الو لاوز الو ءانف ال

 | ره الإ نه آل نم اي وه اي: تجضنا
 سيردإ نب دمحأ مامزلل ريبكلا رافغتسالا

 لالجلا وذ بونذلا رافغ :مويقلا يحلا وه الإ هْلِإ ال يذلا ميظعلا هللا رقغتسأ
 هتيبدأ بنذ لك نمو :ماثآلاو بونذلاو اهلك يصاعملا عيمج نم هيلإ بوتأو ؛ماركإلاو

 يسافنأو يتارطخو يتانكسو يتاكرح عيمج يف ءالعفو ًالوق اعطاني ًارهاظ ًاطخو ًادمع

 صاحأ ام ددع ملعأ ال يذلا بنذلا نمو ملعأ يذلا بنذلا نم ءًادمرس ًادبأ ًامئاد اهلك

 .ةرادإلا هتصصخو ةردقلا هتدجوأ ام ددعو ءملقلا هطخو باتكلا هاصحأو ءملعلا هب
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 .ىضريو انبر بحي امكو .هلامكو هلامجو انير هجو لالجل يغبني امك هللا تاملك دادمو

 نأ دهشأ :روكشملا عقانلا روهشملا كرابملا رافغتسالا ءاذه رافغتسالا عاونأ نمو

 هتكئالمو هللاب تنمآ ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال

 هللا قدص لرش قدصو «هللا قدص ؛هرشو هريخ ردقلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو

 عامجإلا فالخ ًائيش تلق تنك نإ .ةعيرشلاب تقدصو «ةعيرشلاب تنمآ ءهلسر تقدصو

 .مالسإلا نيد فلاخي نيد لك نم تأربت ءهنع تعجر

 ءكدنع لطابلا هنأ ملعت امم كيلإ أربأو .كدنع قحلا هنأ ملعت امب نمؤأ ينإ مهللا

 لك نم تمدن «هيلإ بوتأو ميظعلا هللا رفغتسأ ٠ «ليصفتلاب ينبلاطت الو ًالمج ينم ذخف

 نأو ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةيكا يق

 «قح ةنجلا نأو ءهنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو ءهتمأ ع نياو هلوسرو هللا دبع ىسيع

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هَّلِإ ال نأ رهشأو ؛قح رانلا نأو

 .هلوسرو

 اميأف «يلبف كدايعل ةريثك ملاظم نمو .كيلإ بوتأو كرفغتسأ بر اي :كلذ نمو
 وأ باغ دقو هضرع وأ هلام وأ هندب يف اهب هتملظ ةملظم يلبق هل تناك كدابع نم دبع

 «كندل نم يل اهبه مث «تئش امب ينع هضرأف هنم اهللحت وأ اهدر عيطتسأ الو تام

 بر اي ؟ءيش لك كتمحر تعسو دقو يباذعب عنصت ام بر اي ءهلك كلذل عساو كنإف

 تنأو كتلأس ام لعفت نأ كصقني امو «يبونذب يننهت الو كتمحرب ينمركت نأ كيلع امو

 موي ىلإ ملعأ مل وأ تملع كدنع اهيف تثنح ينم نيمي لكل كرفغتسأو ؛ريخ لكل دجاو
 .ةمايقلا

 املو تفرسأ املو تررسأ املو ترخأ املو تمدق امل كرفغتسأ ينإ مهللا

 «عبسلا تاومسلا بر تنأ الإ هلِإ ال ةمايقلا موي ىلإ ينم هب ملعأ تنأ املو «تنلعأ

 .ميركلا شرعلا ٌبرو

 تارم ةليلو موي لك اذه لاقي نأ بحتسا نيلماعلا ءاملعلا ضعب نأ ملعاو
 امم ثيدحلاو مالكلا يف نولهاستيو نوملكتي دق سانلا نأل :؛ةرم هلقأآو ثالث هطسوأو

 ينتعيو اذه لاقي نأ يغبنيف .مالسإلا نع هجرخت ةملكب ملكتي مهدحأ نإ ىتح يغخبني ال

 . هب

 ءلضملا ةروهشم تاكرابم تايبأ هذه :يزاريشلا مامإلا تارافغتسا

 ميهاربإ ؛يزاريشلا قاحسإ يبأ دهازلا يلولا ملاعلا لماعلا مامإلا خيشلل ةمحرلا ةعودوم

 . نيم هتاكرب نم انيلع داعأو ءهب هللأ عفن .يركبلا يميتلا يشرقلا يلع نيا



 راقغتسالا باي

 اهي ترظن نيع نم هللا رفغتسأ
 هب تولخ بنذ نم هللارفغتسأ

 هبا تغلب قزر نم هللارفشتسأ

 هب تدرأ ملع نم هللا سف ةمأ

 نع لغاشت بلق نم هللا رفغتسأ
 بضغ يف تلق امم هللارغتسأ

 امل بوتذلا رافغ هللا رفغتسأ

 تقلخ ذم ضرألا ءلم هللا رفغتسأ

 دقف بونذلا لك نم هللا رفغتسأ

 ةريقحم للا: نسسعالا رفتمتتتسأ

 اوقلخ ذم قلخلا فعض هللا رفغتسأ

 اهب راجحلا دادعأ هللا رفغتسأ

 امو راحبلا دادعأ هللا رفغتسأ

 تعجس ام ريطلا ددع هللا رفغتسأ

 ألا ىلع باودلا دادعت هللا رفغتسأ

 الاو رطاوخلادادعت هللا رفغتسأ
 قم ىقولشلا ةادمش هلا تهقعتلا
 اذك عيمجلا نازوأ هللارفغعتسأ

 يف بئاجعلادادعت هللا رفغتسأ

 ألاعم شوحولا دادعت هللا رفغتسأ

 امو حايرلادادعت هللا ريش شفا

 لا ىف قئالخشلا دادعت هللا رفغتسأ

 يف كئالملا دادعت هللا رفغتسأ

 ًالاو رطاوشلادادعت هللا رفغتسأ

 امو لابجلادادعت هللارقغعتسأ

 رسطق نم شطلا دع هللا رفقغتسأ

 هتليلو يموي يف هللا رفغتسأ

 ألا نم نيئملا دادعأ هللا رفغتسأ
 اهعمجأ بتكلا ّذع هللا رفغتسأ

 اضأو ادب قرب ام هللارقغتسأ

 هجزامي لوق نم هللا رفغتسأ
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 يدكت ادتبم تناكف حييبقلا ىلإ

 درفنم ريغ وأ ادرفنم ليللا يف

 دمصلا دحاولا هلآلا ىصاعم ىلإ

 دتفلاو تاذللا ىلإ ةصعلامهف

 درح يفو حرم يف مث ىضر يفو
 يشم نس 9 ادفع ةيقلتبا

 ددعلاو فعضلا فعض مث اهفعضو

 يدسج اهتركذ اذإ يبونذ تبيع

 دليملو دلوي مل كلملاو زعلاب

 دنعلا نماهيفامو لابجلا عم

 دلب نم اهيف ام ضرألا يفو اذك

 دبألا ىلإ يموي نم قلخلا نم اهيق

 ددملا ىلع اهيف تشم ام وأ نيضر

 دمألاو رهدلا بأد رمعلا ىف راكق

 دسأ نم ضرألا يف امو نجو سنإ

 هرظم لمسلا لفما عت انينلشمو
 دشرلل قلخلا يداهو هلإلا عنص

 دلولانمًاشيش تدلو ام ماعن

 دحألا دحاولا رهاب هيلع يرجت

 ددشلاو قيضلا تاذ راتلاو تانج

 ددل يمجعأ وأ قطان نم سافن

 دمخحلاو رخصلاو اهئايصحو اهيف

 دحلأالا يف هللاهريب برت دعو

 ددعلادئاز ادع فلالاو راشع

 يدب ْلتم فرحلاو اهتاملك دعو

 دعو يشعلا بحس يف لجلج دعرلاو

 درجلا نم ينم ىرج بذكو وغل
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 هطلاخي لعف نم هللا رفغتسأا

 بجعهبملع نم هللا رفغتسأ

 يعمط نمو يلهج نم هللا رفغتسأ
 يرظن نمو يمرج نم هللا رفغتسأ
 يرغص يف ناك امم هللا رفغتسأ

 انو انضا كيس يدش ييحما
 امو تاينلادادعت هللا رفغتسأ
 امو موجنلا دادعت هللا رفغتسأ

 انقلاخ يحلا لج هللارفغتسمأ

 انقعاب هللا لج هللارفغعتسأ
 لانم تركذ دق امم هللا رفغتسأ

 وأ ركذأ تلامم هللارفغتسأ

 ىلع تايراجلا يرجم هللا رفغتسأ

 بوتذلا رافغ هللا رفغتسأ

 يف ملاوعلادادعت هللا رمغتسأ

 ىلإ جيجحلا راس ام هللا رفغتسأ

 اوعد نيذلادادعقت هللا رفغتسأ

 رشبامو كلمام هللا رفغتسمأ

 ألا نم رامثلا دادعت هللا رفغغتسمأ
 ةعس يف يسسركلاام هللا رفغتسا

 ألا ىلع فورحلا دادعت هللا رفغتسأ
 كلا نم تيتح دقافم هللا رفتتسأ

 ةقوطم تنغام براي لصور
 هتباحص عم لاو يينلا ىلع

 اهعمجأ قافآلا يف بحسلا تجلن ام
 امو ميستلا به وأ ريطلا ادش امو

 مهعمجأ جاوزالاو بحصلاو لآلاو

 رافغتسالا باب

 يدرو دهفم ءايرو ةعفمسو

 دوأ نمو نايصعو ينأش نيضشو
 ددص يد لعف يلعفو حيبقلا ىلإ
 ددللاو بيثلا رصعل فالخلا نم

 درغلاب ريطلا ىنغت وأ ىجس ليل

 يدلو سبايابرت قوف اذباثبن
 دوع وذ ردبلاو اهرون ادب سمك

 دهتجمو مهنم لقاغ نم سانجأ

 درجلم 0 0

 رس ل ل

 يقخللا يعبتلت ارراز يق ةينيشتلا

 دبألا يلعلا يلاولا اذك ىلص هيلع

 دم نم ليح وأ قرو عم راجش

 دلب نم ناك رطق لك يف رافس

 دثو ىلع تحاص امو نوصغلا ىلع

 دقتعم ريخ هيلع مالسلاعم

 ا امرا اذك

 صولا : سلو دولا .. ةفئاسم

 ره الإ هّلِإ ال يذلا ميظعلا هللا رفنتسأ :يعافرلا دمحأ مامإلل رافغتسا

 بونذلا رافغو بويغلا مالع وهو ملعأ "يل انأو ملعي وه هنإ .ملعأ هيأ وأ ملعأ يذلا

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو بوركلا فاثكو بويعلا راتسو
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 كيلإ تبت بنذ لك نم كرفغتسأ ينإ مهللا :يعافرلا مامإلل رخآ راففتسا

 .هب كل ٌوأ مل مث يسفن نم هب كتدعو ام لك نم كرفغتسأو ءهيف تدع مث هنم
 بيغلا ملاع اي كرفغتسأو .ءكريغ هطلاخو كهجو هب تدرأ هتلمع لمع لك نم كرفغتسأو

 ايد ةيدلعو رسو ءالخو الم اللا ةاوسر زاهتلا ءايه ىف امتتا نتا لك نم ةدايفلاو
 ةمآ ملس مهللا لي دمحم ةمأ محرا مهللا قي ٍدمحم ةمأ حلصأ مهللا .ميرك اي ميلح

 َرِفْغَأ انيَر# .كب نما نملو يل رفغا مهللا ءِوَِي دمحم ةمأل رفغا مهللا 0

 تودي َكَنإ آند أونما" َيَِلِلا الِع اتيولُق ف لمت الر نكبإلاب رْعَبَس تيدا اتيَوْغِإلَو اتنن
7 <5 

 :رافغتسالا اذه ًاشيأ هلو

 تنأو ءاشت نم قزرت ؛بسحلا معنف يبسح تنأو .برلا معنف يبر تنأ مهللا

 تنأ تنأ .كتمف كريغ نم ناك امو كنمف كنم تناك ام مهللا ءريدق ٍءيش لك ىلع

 كلبق الف ءامسلا تعفرو ضرألا تطسبو ءايشألا كتردقب تماق .«تنأ كنم ٍءيش لكو
 رفغت نأو ءيش لك يل رخت نأ ءيش لك ىلع كتردقب كلأسأف ءءيش كدعب الو ءيش
 ءريدق ٍءيش لك ىلع تنأو ءيش لك ىلع رداق كنإ ىيش نع ينلأست الو ءيش لك يل

 ىلع ٌمالسو ؛نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ٍدمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءريدج ةباجإلابو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا

 هللاب الإ ةوق الو لوح ال

 :يوغللا نانعم

 له رظن يأ صخشلا لاح :لاقي ؛ةكرحلا لوحلا :مثيهلا وبأ لاق :يورهلا لاق

 الف لجو زع هللا ةتيشمب الإ ةعاطتسا الو ةكرح ال :لوقي لئاقلا نأكو ؟ال مأ كرحتي

 .هللا نذإب الإ ريخ كرد يف ةوق الو رشلا عفد يف لوح

 . هلوعب الإ هتعاط ىلع ةوف الو ؛ هتمصعب الإ هللا ةيصعم دنع لوح ال : ليتر

 نم نورثكألاو :«بذهملا» يف يرهزألا لاق اذكه مال مث فاق اهدعبو واولا ناكسإو
 .ءاملعلا
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 راففتسالا باف 1

 روهشملاو ؛فاقلا ىلع ماللا ميدقتب ةقلوحلا يه :ةهحاحص» يف يرهرجلا لاق

 .لوألا وه

 نم ءاحلا نوكيل لوألا ىلع :نُكيَي ؟يعفاشلا دنسم حرش# يف ريئألا نبا لاق

 لوحلا نم ماللاو ءاحلا يناثلا ىلعو .ىلاعت هللا نم ماللاو ةوقلا نم فاقلاو لوحلا
 ةلمسبلاو ةلدمحلاو ةلعيحلا ةلقوحلا لثمو .ىلوأ لوألاف :لاق .ةوقلا نم فاقلاو

 ةالصلا ىلع يح :نذؤملا لوق ةياكح ةلعيحلاف .ةلبسحلاو ةلفعجلاو ةلحبسلاو ةلليهلاو
 هللا مسي :لوق ةياكح ةلمبللاو .هلل دمحلا :لوق ةياكح ةلدمحلاو «حالغلا ىلع يح

 ةلفعجلاو ءهللا ناحيس :لوق ةياكح ةلحبسلاو .هللا الإ هلإ ال :لوق ةياكح ةلليهلاو

 .رداصم اهلك هذهو ءهللا انبسح :لوق ةياكح ةليسحلاو ءكادف تلعج :لوق ةياكح

 :ىعرشلا هانعم

 هنأكف ءدبعلا ىلع دري ام عافدتسا يف ةليلج ةملك يهو :يلذاعلا نيدلا فرش لاق

 .هتركو ىلاعت 5 لرحب يئادرأ نس لوح درأو ءوس نم يلع دري اه لك عفدأ :لوقي

 سأب يف فاخي ام درو هسفن لوح ىلإ هعوجر نم هيلع ىتؤي امنإ هنأ دبعلا رعشتسيف

 هقطل ميظع دهاشو ىلاعت هللا ىلإ عجر اذإف هسفنل هريبدت سامتلاو ةهريدقت ىلإ هعوجرب

 عقدو هنن وعمب ىلاعت هللا هذمأ ؛ءرومأ كلام يدي نيب ةوقلاو لوحلا س أربتو ءهريبذت يفخخو

 وهف هللا لع ليَ نمو :ىلاعت هلوق كلذ ىلع لدي فهتّركو هلوحب هوركملا هنع

 نأ ترتبت لاّجلاو ضرألاو ِتومَتلا َلَع ةتامألا انرع اَنإ# :ىلاعت هلوق ينعم ليق رع م
 اهتلعف :لاق نإف .ناسنإلا نم ةرداصلا لاعفألا اهنإ 24 ٌتنالا اَهَلكَو ابنِ َنْئَمْسَأو اًبنيِخي
 .ةنامألا ىدأ دقف هتوقو هللا لوحب اهتلعف لاق نإو .ةئامألا ناخ دقف يتوقو يلوحب

 نم هب ربعي ام امأو :«لئاسلا فاحتإ» باتك يف هيض دادحلا هللا دبع انديس لاق
 ال١ لوق اهلمشأو كلذ نع تارابعلا عمجأ نأ ملعاف ةوقلاو لوحلا نم يربتلا ىنعم
 : كط يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا لاق مث ؛«ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 لك ىلع قلخلا نم دحأل ةردق الو ةكرح الو ءةردقلا يه ةوقلاو .ةكرحلا وه لوحلا
 ًاليبس هكرث ىلإو هلعف ىلإ نيقولخملل لعج ام لكو .رداقلا يوقلا هللاب الإ ءايشألا نم
 فوخخلا نم تاكرحلا عاونأب شاعملا بلطل يعسلاكو ءًافكو ًالعف فيلاكتلاب مايقلاك
 قلاخلا وه هللا نأ دقتعي نأ نمؤملا ىلع بجاولاف ؛كلذ ىنعم يف امو تاعانصلاو
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 غل رافغتسالا باب

 ةيرايتخالا لاعفألا نم مهنع ردصي ام امأو .مهتانكسو مهتاكرحو مهتدارإل عرتخملا

 .«باقعلاو باوشلا بترتي اهيلع .لمعلاو بكلا اميس ال مهيلإ ةيفاضإ ةبسن هتبسنف
 نإ الإ هكرت ىلع الو ءيش لعف ىلع نوردقي الو هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشي ام مهنكلو
 الو ٌةايح الو انو نوكلمي الو ا الو اره مهسفنأل نوكلمي الو ؛هللا مهردقأ

 كرش نم امهيف مهل امو ؛ضرألا يف الو تاومسلا يف ةرذ لاقثم نوكلمي الو ءاروشن
 رمألا بترت هدابعل هللا لعج يذلا رايتخالاو ةردقلا ىلعو ءريهظ نم مهنم هل امو
 . يهنلاو

 بحبو :مهيلإ ةفاضإو ةبسن اهل رابتخالا عمو دصقلاب مهنع ةرداصلا رومألاف
 ةوقلاب دادبتسالاو لالقتسالا يفن هللاب الإ ةوق الو لوح ال ىنعمف .نوبقاعبو نوباثي كلذ

 .دبعلل هللا اهلعج يتلا رايتخالاو ةردقلا دوجوب فارتعالا عم لوحلاو

 ةوق الو لوح ال جرفلا باوبأ مظعأ نم :هللاي الإ ةوق الو لوح ال دئاوف

 .ةنجلا زونك نم زنك يهو  هللاب الإ

 اهنإف .هللاب الإ ةوق الو لوح ال لق» :هل لاق كي يبنلا نأ هي ىسرم يبأ نعف
 . (هجام نياو يئانلاو يدذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ءاور) . ؟ةنحلا زونك نم زنك

 اهنم راثكإلا ىلع ٌتحح لب ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال لق هلوقب مي اهب رهأ دقو

 ءالبلا نم اباب نيعيس اقشكت اهنأ ربخأو ؛اهلرق نم رثكأت 2: ةريره يبأل لاقف «اهتمزالمو

 .رضلاو

 الو لوح ال :لوق نم رثكأ» :ِلََي هللا لوسر يل لاق :لاق هلو ةريره يبأ نعف
 ةوق الو لوح ال لاق نمف :لوحكم لاق» .ةنجلا زنك نم اهنإف ميظعلا يلعلا للاب الإ ةرق
 «رقفلا نهاندأ رضلا نم اباب نيعيس هنع هللا فشك .هيلإ الإ هللا نم أجلم الو هللاب الإ

 ىلع طلستملاو نزحلاو مهلل ةعفاد يهو .ءاد نيعستو ةعسل ءافشو ءاود يهو

 الإ ةوق الو لوح ال لاق نم» :لاق ديك هللا لوسر نع هنو ةريره يبأ نعف
 ء«طسوألا» يف يناربطلا هاور) .'“مهلا اهريأ ءاد نيعستو ةعست نم ءاود ناك .هللاب
 .(دانسألا حيحسص :لاقو مكاحلاو

 : ةنجلا باوبأ نم باب يهو

 ىتأف :لاق همدخي هيي يبنلا ىلإ هعفر هابأ نأ كي ةدابع نب دعس نب سيق نع
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 نم باب ىلع كلدأ الأ» :لاقو هلجرب يتبرضف نيتعكر تيلص دقو هِي هللا يبن يلع

 :لاقو مكاحلا هاور) . للاب ذلإ ةوف الو لوح *؟لف :لاق .ىلب :تلق ؟؛؟ةنجلا باوبأ

 .(امهطرش ىلع حيحص

 : ةنحلا سارغ يهر 0

 ليلخلا ميهاربإ انديس ةيصو يهو ءاهسارغغ نه هفنل رثكأ دقف اهنم رثكأ نمف
 .ةيدمحملا ةمألل

 ميهاربإ ىلع رم هب يرسأ ةليل هلله هللا لوسر نأ هيو يراصنألا بويأ يبأ نعف
 هيلع ميعاربإ هل لاقف .دمحم اذه :لاق ؟ليربح اي كعم نم :لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع

 .ةبيط اهبارت نإف .ةنجلا سارغ نم اورثكيلف كتمأ رم ءدمحم اي :مالسلاو ةالصلا
 هاور) .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق «؟ةنجلا سارغ امو» :لاق .ةعساو اهضرأو

 .(!هحيحص) يف نابح نباو ايندلا يبأ نباو نسح دانسإب دمحأ

 :ديعلا ىلع لضفلاو ريخلا ءاقيو .ةمعتلا ظفحل ليبس يهو

 .(يناربطلا هاور) .4هللاي الإ ةوق الو لوح ال لوق نم رثكيلف ءاهءاقب دارأف

 ؛ءالبلا عفدو بركلا فشكر جرفلا لوصح يف ِدلي هللا لوسر باحصأ اهبرج دقو

 .بولطملا قوفو بولطملا هجولا ىلع كلذ لصحف

 َرِسأ :لاقف لكي يبنلا ىلإ يعجشألا كلام ءاج :لاق هيَ قاحسإ نب دمحم نعف
 عر ا ل ل ل رمأي هللا لوسر نأ هيلإ لسرأ» :لاقف .فوع

 دقلاب ةودش دق ااوناكو .هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لوقي فوع ٌبكأف ءهريخأف لوسرلا هاتأف

 عيتاف مهب حاصف موقلا حرب وه اذإف لبقأف اهبكرف مهل ةقانب وه اذإف جرخف هنع دقلا طقسف

 .ةيعكلا برو فوع :هوبأ لاقف ؛بابلاب يداني وهو الإ هيوبأ ًأجافي ملف ءاهلوأ اهرخآ
 اذإف .هيلإ مداخلاو بألا قبتساف .دقلا نم هيف ام ملأب بيثك فوعو هاتأوساو :همأ تلاقف

 هريخأف قي هللا لوسر هوبأ ىتأف «لبإلا رمأو هرمأ هيبأ ىلع صقف ءأألبإ ءانفلا الم دق فوع
 كلبإب ًاعئاص تنك امو تببحأ امب عنصا» :ِلَي هللا لوسر هل لاقف «لبإلا ربخو فوع ربخب

 هم هلا لع لكي نت ا ل ثني قلو 0 ارم ل/لقني هلل نمَو9 :لؤنو
 0 يبأ نباو قاحسإ نبا ءاور :''045د مْئَش ْلكِل ُهَّنَأ َلَمَج َدَه ورم مب هم نإ :هبَسَح
 .198 /8 «يطويسلل روثنملا ردلا» و 380 /4 «ريثك نبا ريسفت» رظنا

 .3 ١2 :ناثيألا .قالطلا ةروس 1(4)
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 :هلضفو هللا ظفحب رقفلل ةعفاد ىهو

 ءملعلا لهأ ضعب هلاق امب رقفلا عقد يف اهريثأت ليوأت كلسم كلن نأ بحن الو

 ام كلذب نوغلي نيذلا اهيف نظلا نسحو بولقلا بابرأ داقتعا لامك فعضي دق كلذ نإف

 .هانعم يف ضوخلا نود اهيف كلذ داقتعا ىلوألا نإ :لوقنو ءمهريغ هغلبي ال

 .موي لك يف ةرم ةئام هللاب الإ ةومت الو لوح ال لاق نم“ :لاف و يبنلا نع يور

 تاقث هتاورو . يبنلا نع ةعادو نب دمأ نع ايندلا يبأ نيأ هاور .«ًادبأ رقف هبصي مل

 رضلا نم اباب نيعبس نع فشك اهلاق نم نأ» ةريره يبأ ثيدح يف قبس دفو ديما الإ

 .«رقفلا نهاندأ



 تاولصلاو ةراحتسالا باي

 رومألا بقاوع نسحو رورسلا تابجومو جرفلا باوبأ مظعأ نمو :ةراختسالا
 ةحلاصلا ةريخلا بلطب هرومأ لك يف ديعلا هدصقي ام لك يف ىلاعت هللا ىلإ بلقلا هجوت

 اهدعب روهشملا ءاعدلاو ءةنسلا يف ةدراولا ةراختسالا يتعكرب كلذو ءامومعو اصوصخ

 لوق نم رثكيو رمألا ردق ىلع تارم ءاعدلا اذه رركيو (هرخآ ىلإ ؛كريختسأ ينإ مهللا)

 مهللا) :هلوتو "انشر مَ ني اَنَل َنَمَو هَ َكنْدَل ني اَنِاَ آنيَر9 :لجو زع ىلوملا
 اهمزال دقو ء.نسحف موي لك ةراختسالا تناك نإو ء[ًاعبس] (يل رتخأو يل ربخ

 .مهدصاقم يف حاجنلاو ةكربلا اوأرف نوقفوملاو نوحلاملا

 اهيلإ اعد يتلا ةبوبحملاو ةبولطملا رومألا نم ةراحتسالا :ةراختسالا ةالص

 :كلذ ىلع ليلدلاو ِةِْي انيبن

 يذمرتلاو ديج دنسب رازبلاو نايح نبار ىلعي وبأو مكاحلاو دمحأ جرخأ :ًالوا

 هاضق امب ءاًضر مدآ نبا ةداعس نمو «هللا هتراختسا مدآ نبا ةداعس نما :لاق دلو هنع

 .«هللا هاضق امب هطخس مدأ نبا ةوقش نمو .هللا ةراختسا هكرت مدآ نبا ةوقش نمو :هللا

 ةالص يهو ءء؟راشتسا نم مدت الو راختسا نم باح ال١ :مهلوق تباثلا نمو

 نم (سانلا نم) ةراشتسالاو (هللا نم) ةراختسالا نيب عمجلاو ؛روهمجلا دنع ةيحتسم

 .ةنسلا يفرط نيب عمجلا مامت

 تفعض دقو .مهرمأ دشرأ ىلإ اوده الإ هللا هجو نوغتبي موق رواشت ام :ةداتق لاق

 امف تثادرملا ءافص فعضو ؛نامزلا داسفل راشتسي نم ىقب الو لوقعلا تراخو ءارآلا

 «ةنسحلا ةبقاعلاو ةحلاصلا ةريخلا يف ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا قدص الإ دبعلا عم يقب
 ريخلا هيف مسوت نم ةراشتساو .هرمأ يف نزحلاو قفرلاب ذخألاو رومالا يف ينأتلاو

 ,10 :!ةبآلا .فيكلا ةروس 41)
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 دتماو «هعامطأ ايندلا يف ترهظ نم رشتن الو ءايندلا يف دهزلاو ةدوملاو قدصلاو

 دارملاب ظحت كير ةريخ ىلع دمتعاو «ءايند هترغو ؛هاوهو هظح هيلع بلغو ؛هعاب اهيلإ

 .دابعلا بر نم

 انملعي 6# هللا لوسر ناك» :لاق كلذ رباج ثيدح نم يراخبلا ىور : ًايناث

 .؟اهلك رومألا ىف ةراختسالا

 مدعو هرغصل أرمأ رقتحي ال ءرملا نأو مومعلا ىلع ليلد اذه :يناكوشلا لاق

 يف وأ هيلع مادقإلا يف نوكيف هب فختسي رمأ ٌبّرف .هيف ةراختسالا كرتيف هب مامتهالا

 ناك دقو 'هلعن عش ىتح هبر مكدحأ لأسيلر» :5 لاق كلذو .ميظع ررض هكرت
 .بابسألا يف نوذخأي مث هنم لفأ وه امو ماعطلا حلم ىتح هللا نم نوبلطي فلسلا

 هيي هللا لروسر نع يراخبلا ءهاور امكن اهتيفيك امأ :اهمف ةءارقلاو اهتدفيك

 ةيئب ةلفان ةنس اهيلصي يأ) ةمقيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلق رمأب مكدحأ مه اذإ» :لاق
 .؟ءاش امب اهيف أرقيو (ةراختسالا

 اهفصنو ىلوألا ةعكرلا يف اهفصن) سي ةروس اهيف أرقي نأ ًاداهتجا مهضعب راتخاو
 يسركلا ةيأ مهضعب راتخاو ؛صالخإلاو نورفاكلا ةروس مهضعب راتخاو ؛(ةيناثلا يف

 نأ ارمأ هْلوُسَرَو ُهْنَأ ىَصَق اَذِإ ِةَنمْؤُم ال ِنْمْوُمِل ْنَن امو ةيآ مهضعب راتخاو ءةرقبلا رخاوأو

 ةعكرلا يف 74( انين اَلََس َّلَس دق مورو هْمأ سني نمو مهرْمأ نم هرب محل نوب
 ءزج يهو ةقداص ايؤر هفداصت دقف ةرشابم موتلا لبق كلذ نوكي نأ اولضق دقو :ةيناثلا

 ةلبقلا ًالبقتم اهتسلج ىلع وهو  ةالصلا دعب يأ  لقيل مث: : لاق .ةوبثلا نم

 كردقتسأو كملعب كريختسأ ينإ مهللا  :ىيتآلا ءاعدلا هللا ىلإ هتجاح ًارضحتسم

 مالع تنأو ملعأ الو ملعتو ءردقأ الو ردقت كنإف ميظعلا كلضف نم كلأسأو :كتردقب

 رهف هتيب يفتكي وأ هتجاح يّمسي نأ زوجي) رمألا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا «بويغلا
 سيل هردقاف (هلجاو ىرجأ لجاع وأ) يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ريخل (اهب ملعأ

 يشاعمو ينيد يف يل رش رمألا اذه نأ ملعت تنك نإو .هيف يل كراب مث يل هربو

 ثيح ريخلا يل ردقأو ءهتع يتفرصاو ينع هفرصاف (هلجآو يرمأ لجاع وأ) يرمأ ةبقاعو

 .هب ينضرو ناك

 ءاعدلا ثيلثت بحي ناك ع يبنلا نإف ءةلجلا هذع يف ءاعدلا اذه راركت زوجيو

 . هتكربو هللا مسسأ ىلع ىضم ةهردص حرشنا اذإ ىتحح

 30 : ةيآلا «بارسألا ةروس 11 1
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 .ةراختسالل ىرخأ تايفيك فلسلا ضعب نع ءاج دقو :ةيفلس تاراختسا

 عيس) هيف كبر رختساف رمأب تممه اذإ سنأ اي* :لاق و يبنلا نأ هذ سنأ نع
 . ؟هيف ريخلا نإَف ١ كبل يف قبس ام ىلإ رظنا مث .(«تارم

 .يل رتخاو يل رخ مهللا :لاق رومألا نم ًارمأ دارأ اذإ هبط ةريره وبأ ناكو

 نم كباحمل قيفوتلا كلأسأ ينإ مهللا :لاق أرمأ دارأ اذإ ناك هنأ :ةياور يفو
 يونيو :1فراوعلا» باتك يف لاف .«كب نظلا ناحو :«كيلع لكوتلا قدصو :لامعأللا

 هتدجو اذكه «ةريخلا هيف يل لعجا .هتليلو ههوي يف هلمعي لمع لك ةراختسالا يتعكرب

 لضف نب هللا دبع حلاصلا هيقفلا طخب هتدجو ؛لاق .ةركب يبأ نب يلع خيشلا طخب

 . جاحلا

 .ةفارو فطلو ةيفاعو كنم رسي يف نسحلاب يل ىفقا مهللا

 ؛مويقلا يحلا ىلع اذه يرمأ يف تلكوت :ءوضو ريغ ىلع ةراشتساللا ءاعدر

 يف طق دبع هللا راختسا ام :نيحلاصلا هئابأيو هب هلل ًاعفن قداصلا رفعج مامإلا لاق
 هيلع ىنليو هدجميو هللا دمحيف ؛ءنيسمُْحْلا سأر دنع فقي (ةرم ةثام) رومألا نم رمأ

 .نيرمألا ريخب هللا هامر الإ ةيآلاب

 :لوقي (ةرم نيعبس) ءاعدلا اذهب دبع هللا راختسا ام :هب عفنو هللا همحر ًاضيأ هتعو
 اي ءنيمحارلا محرأ اي ؛ نيبساحلا عرسأ اي ؛نيعماسلا عمسأ اي ؛نيرظانلا رصيأ اي

 .اذكو اذك يف يل رخو هتيب لآ ىلعو دمحم ىلع لص ؛نيمكاحلا مكحأ

 مم هنأ نإ ارئَشاَم يشل ائيتسا اثم نيا اَهُيَبَ) :ىلاعت لان :ةالصلا
 كقزرت ننع اًقذِ كلت ال اَهلَع ٌريطصاآو ٍةرلَصلْأ كلْمَأ أر :ىلاعت لاقو 0 يدق اعل ربح يق رم يح 1

 ,0 9 وفلل هَل

 ةيلجم ةالصلاو فكاصلا ىلإ عزف رهأ كن شح اذإ ع 51 لوسر ناك نسل يفو

 .هجولل ةضّييم بلقلل ةيوقم .ءاردألل ةدورطم .ىذألل ةعفادو ةحصلل ةظفاح «قزرلل

 ةيذغم .رديصلل ةحراش .ىرقلل ةدمم ؛ حراوجلل ةطشتم ءلسكلل ةيهذم . سفنلل ةجرفع

 .132 :ةيألا ءهط ةروس 12) .153 :ةيآلا ءفرقبلا ةروع (1)
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 .ناطيشلا نم ةدعبم .ةكربلل ةبلاج ءةمقنلل ةعفاد ؛ةمعتلل ةظفاح .بلقلل ةرّونم :حورلل

 . نمحرلا نم ةبرقم

 داوملا عفدو امهاوقو بلقلاو ندبلاو ةحصلا ظفح يف بيجع ريثأت اهل ةلمجلابو
 يلصملا ظفح ناكو الإ ٍةيلب وأ لحم وأ ِءاد وأ ةعامب لجر ىلتبا امو ءامهنع ةئيدرلا

 .ملسأ اهنم هتبقاعو ؛لقأ اهنم

 ًارهاظ ليمكتلا نم تيطعأ اذإ اميس الو ايندلا رورش عفد يف بيجع ريثأت ةالصللو
 رو ةةلصلا لكشف اهحلاضم تيلجتتاو :رعغآلاو اندلا رورغ فسدعنا انف ': كابو
 نم هيلع حتفي لجو زع هبرب دبعلا ةلص ردق ىلعو ؛لجو رع للاب ةلص ةالصلا نأ كلذ

 زع هبر نم قيفوتلا داوم هيلع ضيفيو ءاهبابسأ رورشلا نم هنع عطقيو ءاهباوبأ تاريخلا
 هيدل ةرضحم اهلك تارسملاو حارفألاو ميعنلاو ةحارلاو ةمينغلاو ةحصلاو ةيفاعلاو لجو

 .هيلإ ةعراسمو

 همهأ اميف هالوم ىلإ دبعلا اهب لسوتي يتلا ةالصلا يهر :ةجاحلا ةالص

 .هتردقي هل سائلا نيب عبتملا ينوكلا ليبسلا ءىيهيو هلضفب هتجاح هللا يضقيل

 :لاقف هني يبنلا ىتأ ىبعأ 5-0 نأ فينح نب نامثع نع هلئب يدذمرتلا قىور

 :لاق مث نيتعكر لصور اضوتف بهذا :ِي لاق ؛يل هللا عداف يرصب يف تبصأ ينإ
 كب عفشتسأ ينإ دمحم اي ءةمحرلا يبن قي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا

 مث .طق رض هب نكي مل نأك عجر نأ لجرلا ثبل امن :لاق .«يرصب يف يبر ىلإ
 .؟كلذ لثم لعفاف ةجاح كل ناك نإ» :ِةِقتَم لاق

 :ةياور يفو .لاب يذب سيل ظافلألا يف ريسي فالخ ثيدحلا تاياور ضعب يفو
 ىلإ هجوتأ ينإ دمحم اي ةمحرلا يبن ِخْقَو دمحم كيبنب كيلإ هجوتاو كلأسأ ينإ مهللا'
 .ةكب ينير

 ريمأ دنع ةجاح هل تناك ًالجر نأ هريبكلاو ريغصلا همجعما يف يئاربطلا جرخأو
 يقلف (ةِلَو يبنلا ةاقو دعب يأ) هنأشب منهي نامشع ناك امو ؛نافع نب نامثع نينمؤملا
 ىنأ مث .لجرلا لعفف :ةروكذملا ةجاحلا ةالص هملعف ءهل اكشف فينح نب نامثع لجرلا

 هل ركشف فينح نب نامثع لجرلا اذه يقل مث هتجاح هل ىضقو همركأف نافع نب نامثع
 هتملك ام هللاو : لجرلل فينح نب نامثع لاقف .نافع نب نامثع هب ىصوأ هنأب هنم اًنظ

 .«ةقباسلا ةصقلا هيلع صقو) ريرض هاتأو كلو هللا لوسر تدهش نكلو

 وأ ىلاعت هللا ىلإ ةجاح هل تناك نم» :ِْلكي لاق هجام نباو يذمرتلا باتك يفو

 يأ) هللا ىلع نئيل مث نيتعكر يلصي مث ءوضولا نسحيلو اضوتيلف مدآ ينب نم دحأ ىلإ
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 ميلحلا هللا الإ هلإ ال) لقيل مث يو يبنلا ىلع لصيلو (هوحنو ريبكتلاو حيبستلاو ديمحتلاب
 كتمحر تايجوم كلأسأ ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا ميظعلا شرعلا بر ناحبس ميركلا
 «هترفغ الإ ًابتذ يل عدت ال ءمثإ لك نم ةمالسلاو رب لك نم ةمينغلاو كترفغم مئازعو
 ديزي نأ هلو (نيمحارلا محرأ اي اهتيضق الإ اضر كل يه ةجاح الو ؛هتجرف الإ امه الو

 . هتجاح قفاوي امم ءاشي ام اهريغ نمو ةروثأملا ةيعدألا نم

 لك يف ٌةرم ولو ةالصلا هذه ْمْرال «؟ ةجحاح هللا دل تحاك نشب :ةصالخلا

 هل هللا ءىيهي ىتح ةينوكلا ةيداعلا بابسالا نع ًاثحاب ؛«كلذ ًارركم موي لك يف وأ ةليل
 لكوتلاو ميلتلا ةقيقح وه كلذقف .هتمحرو هلضفب هتجاح هب ىضقت يذلا بيسلا

 مهللا) : ًآلئاق ريرضلا ءاعد هيلإ فيضيو قباسلا ءاعدلاب ةالصلا دعب وعدي نأ هيلعو

 يف يبر ىلإ كب تهجوت ينإ دمحم اي ؛ةمحرلا يبن ن هي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأ ينإ
 ًاقرغتم :هروعش نع ًاربعم هتغلب هتجاح يمسي مث (يف هعفشف مهللا يل يضفتل يتجاح
 .ءاعد نم هعمو ام لكب هبر ىلع ًافحلم هلل هللذتو هعوشخو هعرضتو هلاهتبا يف

 يف ةتياثلا َةّنلا نم وهف ةيناثلا ةعكرلا يف عوكرلا دعب تنقي نأ نسحتسملا نمو
 . لضفأو لثمأ انه وهو دئادشلا

 لزن اذإ امك رمألا مهمهي ةعامج يف زوجت ًادارفنا ةجاحلا ةالص زوجت امك
 ىلع اوعمتجي نأ مهلف «ثداح ةعامجلا وأ ةيرقلا وأ ةرسألا باصأ وأ لزان نيملسملاب
 باحصأ صن اذه ىلعو ؛هريغو عزفلاو ءاقستسالا ةالص ىلع مهعامتجاك ةالصلا هذه
 . مهريغو به فبهاذملا

 هوعسم ني هللا دبع نع مكاحلا جرخأ :ةجاحلا ةالصل ىرخأ ةغيص
 راهن وأ ليل نم نهيلصت ةعكر ةرشع اتنثا) :لاق 28 يبنلا نع هنع ىلاعت هللا يضر

 لصو لجو زع هللا ىلع نئاف كتالص رخآ يف تدهشت اذإف ؛نيتعكر لك نيب دهشتتو
 هلإ ال :لقو ءتارم عيس باتكلا ةحتاف دجاس تنأو أرقاو دجسسا مث ءُّوِقَي يبنلا ىلع
 .(تارم رشع) ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ
 كمساو كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو كشرع نم زعلا دقاعمب كلأسأ ينإ مهللا) :لق مث
 ملس مث ؛كسأر عقرا مث ؛كتجاح لس مث ؛ةماتلا كتاملكو ل كدجو مظعألا

 .(نوباجتسيف اهب نوعدي مهنإف ءاهفسلا اهوملعت الو . ًالامشو انيمي

 يلع نب ميهاربإ لاقو . اقبح هتوف: مسالك ارسل ةيمسبلابل مكاحلا لاق
 هتدجوف هتبرج دق: :ايركز وبأ انل لاق :مكاحلا لاقوت» قي هك نوع ف عر رح قف يلوا

 .نومأم ةقث وهو شادخ نب رماع هب درفت .ًاقح هتدجوف هتبرج دق :مكاحلا لاق . .اًقح
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 يف كلذ دعب مالكلا ىقبيو هب لومعم برجم لوبقم هنكل ًافيعض ناك نإو ثيدحلاو
 .دوجسلا يف نآرقلا ةءارق مكح

 أرقأ نأ كِقَي هللا لومر يناهن» :لاق بلاط يبأ نب يلع نع ثيدحلا يف ءاج دقف

 ةءارق نع يهنلا» باب «ةالصلا باتك١ يف هحيحص يف ملسم هاور) .«ًادجاس وأ ًاعكار
 .(؛ادجاسو عكار نآرقلا

 أرقي نأ 7# يبنلا هرمأ يتلا ةدجسلا هذه نأ اندجول ثيدحلا يف رظنلا انعمأ ولو

 يف ةدئاز ةدجس يه لب ءاهناكرأ نم يه ىتلا ةيلصألا ةالصلا ةدجس تسيل ةحتافلا اهيف

 دوجس وه هب دارملا نأل .دوجلا يف نآرقلا ةءارق نع يهنلا اهلوانتي الف دهشتلا رخآ
 يف ءاملعلا فلتخا :يلصألا نكرلا دوجس يف نآرقلا ةءارق نأ ىلع يلصألا نكرلا

 نأل يهنلا ثيدح دنع «ملسم ىلع هحرش» يف يوونلا ركذ دقف ءاهب ةالصلا نالطب
 يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ركذ «راطوألا لينا يف يناكوشلا كلذكو .نيهجو اهيف ةيعفاشلل
 .اهب ةالصلا نالطب

 ثيدحلاب ىمسملا وهو دلارلا قيرط نم ًالسلسم انل عقو ثيدحلا اذه :ةدئاف
 انل ءاور دقو انج ةيدجوت ةعارج انأو :لوقأ . اًقح هتبرج :وار لك لوقي لسلسملا

 يقابلا ديع دمحم خيشلا انل هاور :لاقو .اًقمح هتدجوف هتبرج :لاقو هللا همحر دلاولا
 ىبحي ايركز وبأ انأ :لاق مكاحلا ىلإ هدنسب هقاسو .اًمح هتدجوف هتبرج :لاقو يبويألا
 شادخ نب رماع انث .برح نب دمحأ انث ؛يليبدلا يلع هب ميهاربإ انث «يربنعلا دمح نبا

 نع ءمصاع يبأ نب هواد نع .حيرج نبا نع ءيخلبلا نوراه نب رمع انث ءيروبايلا

 .(ثيدحلا) :لاق قي يبنلا نع هيقَط دوعم نبا

 باوبأ مظعأ نمو :تاجاحلا ءاضقل ةصوصخم تاوعدو تاولص

 يورم اهضعب ةصوصخم تايفيكب ءاعدلاو ةالصلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجوتلا جرفلا
 سس اعيش ركذنمو «مهثع ىلاعت هللا يضر فلسلا ةمئأ نع اهضعبو :كلي هللا لوسر نع

 كلذ

 نم» :لاقف هيي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق هنو ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع - 1
 لسيلو هءرضو نسجير افوتلتا موا يب نسعأ ىلإاوأ) | ةجاح هللا ىلإ هل تناك

 ميلحلا هللا الإ هلإ ال : لقيل مث لَو يبنلا ىلع يلصيو ىلاعت هللا ىلع ينثي مث ؛نيتعكر

 تابجوم كلأسأ .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ميظعلا شرعلا بر هللا ناحبس ءميركلا

 ًابنذ يل عدت ال .بنذ لك نم ةماللاو رب لك نم ةمينغلاو .كترفغم مئازعو كتمحر

 .«نيمحارلا محرأ اي اهتيضق الإ اضر كل يه ةجاح الو «هتجرف الإ اًمه الو هترفغ الإ

 .(هريغو يذمرتلا هاور)
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 هاري ال عضوم يف مقيلف ىلاعت هللا دنع ةجاح هل ناك نم : اهو سابع نبا لاق - 2

 ةحتافلا اهنم ةعكر لك ين أرقي تاعكر عبرأ يلصي مث 002 ًاءوضو ًاضوتيو ءدحأ
 ةثلاثلا يفو ؛(نيرشع) ةيناثلا يفو ؛(ًارشع) ىلوألا يف دَحُأ ُهَّنأ ّوُه لق#و (ةرم)
 « دسَحَأ ُدّنلا وه لْق#ل :أرقي هئالص نم ٌمِرْف اذإف ؛(نيعبرأ) ةعبارلا ىفو «(نيئالث)

 :(نيعيس) هللاب الإ ةوق الو لوح ال لرقيو ؛(نيعبس) لي يبنلا ىلع يلصير «(نيسمخ)

 لثم بونذ هيلع ناك نإو .هللا هدر ًابيرغ ناك نإو ءهنيد هللا ىضق نيد هيلع ناك نإف
 هللا هقزر دلو هل نكي مل نإو هل رفغي هب رقغتسا مث  باحسلا ينعي  ءاملا نانع

 .هللاب ذايعلاو هيلع بضغي عدي مل نإو باجأ هاعد نإف ءأدلو

 نيتعكر لصيلو ءوضولا غبسيلف هللا ىلإ ةجاح هل تناك نم : وَ سنأ لافو 3
 دهشتي مث .لوسرلا نمآو ةحتافلا ةيناثلا يفو .يسرككلا ةيآو ةحتافلا ىلوألا يف أرقي
 ًابيرق ايو .ديرف لك بحاص ايو هديحو لك نمأم اي مهللا) :ءاعدلا اذهب وعديو ملسيو
 لالجلا اذ اي .مويق اي يح اي ؛بولغم ريغ ًابلاغ ايو ؛بئاغ ريغ ًادهاش ايو ءديعب ريغ
 مويقلا يحلا ميحرلا نمحرلا كمساب كلأسأ ءضرألاو تاومسلا عيدب اي «ماركإلاو
 يلصت نأ .هتيشخ نم بولقلا تلجوو «تاوصألا هل تعشخو ؛هوجولا هل تنه يذلا
 يف يمليدلا هجرخأ) .هتجاح يضقت اهنإف (اذك يل لعفت نأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع
 .(؟سودرفلا دنسم#

 لك يف أرقي نيتعكر ةجاحلا بحاص يلصي نأ اهب لومعملا تابرجملا نمو - 4
 مث .(تارم رشع) ربكأ هقئاوددللا هل( هلز ةلو هش هيحلاو كلا لانس < لوقو ةحتافلا ةمكز
 اي يح اي «. كريغ هلإ ال هللا تنأ هللا اي :دجاس وهو لوقيو مالسلا لبق دجيو دهشتي

 يتجاح ضقاو رايخألا نيبيطلا هلآ ىلعو دمحم ىلع لص ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق

 .ريدق ءيش لك ىلع كنإ كلذ يف ةريخلا لعجاو ؛نمحر اي هذه

 ةعكر لك يف أرقي ةعكر : رع رتل نامي ذأ :درولا نب بيهو نع يور - 5
 هلل ادهاس“ رج غرف اذإف رم ٌةرم 00ه د هَل وه لقط و يسركلا ةبآو ةحتافلا

 مركتو دجملاب فطعت يذلا ناحبس ءهب لاقو ا ناحبس :لاق مث :ىلاعت
 هل الإ حيبستلا يغبني ال يذلا ناحبس .هملعي ٍءيش لك ىصحأ يذلا ناحبس هدب
 .معنلاو لوطلا ٍيذ ناحبس :مركلاو ةزعلا يذ ناحيس ؛لضفلاو نملا يذ ناحيس

 ىلعألا كدجو مظعألا كمساب كباتك نم ةمحرلا ىهتنمو كشرع نم زعلا دقاعمب كلأسأ
 ةمحرلا يبن دمحم ىلع يلصت نأ رجاف الو رب نهزواجي ال يتلا تاماتلا كتاملكو

 1 :ةيألا "ىصالخإلا ةروص (1)
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 ,ىلاعت هللا ءاش نإ باجي هنإف اهيف ةصعم ال يتلا هتجاح لأي مث و دمحم لآ ىلعو

 قوت و دوك مال :هدوجمم يف لوقي نأ يهو ىرخأ ةيفيك مهضعب ركذو

 لع َكّنِإ ٌرْيَمْلا كدي همك ص ٌلْذُبُر هانم نم ديو انك نم دم تللملا ٌمْنبَو انك نم تكللملا

 رو نتا هرب علا عيذشو لكك ف دام علقو ركغلا دكا غلف © يش رتخ
 ال يذلا هللا تنأ هللا اي هللا اي هللا اي .'206 باح ربتب همت نم ُكْيرَتَو ّيحْلا ني تيل
 كل نوكي نأ تيلاعتو د رنا تر ءكل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ
 هللا اي هللا اي هللا اي ءريزو كلل نوكي نأ ترهقتو ءريشم كل نوكي نأ تمظاعتو .كيرش
 ضقا هللا اي هللا اي هللا اي رون ككردي الو كارت نيع ال :كقلخ عيمج كبهري يذلا تنأ

 .دارأ ام يمسيو ءيتجاح

 هتمغ فشكو هتبرك جرفي نأ دارأ نم :نايح نب لتاقم نع يسبطلا ىورو - 6

 تاعكر عبرأ لصيلف ءهنيع رقيو هردص حرشيو هنيدو هتجاح يضقيو هتينمأو هلمأ هغلبيو
 ةعكر لك يف أرقي «٠ «لصتا داك رايتلا هرعج را لدللا ترحيل اهااجق مرر ؛ءاش ىتم

 ينو ؛ةدجسلا «بّتكلا ُل ل (9 ّرلا» ةيناثلا يفو ءسّي ىلوألا يف اهعمو ةحتافلا

 ههجوب ةلقلا ليقتسيلف ل هتالص نم 2 اذإف .كرابت ةعبارلا يفو «ناخدلا ةثلاغلا

 ٌةدجس دجس غرف اذإف ءاهنيب ملكتي ال (ةرم ةثام) هأرقيف ءاعدلا اذه ةءارق يف ذخأيو

 ىري هنإف هتجاح لجو زع هللا لأسي مث .ءتارم هتيب لهأ ىلعو و يبنلا ىلع يلصيف
 درولا نب بيهو نع مدقتملا وهو ءاعدلا قاس مث .ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع ةباجإلا

 .مظعألا مسالا هيف نإ لاقيو ؛نايح نب لتاقم ءاعدب فرعي روهشم وه

 نيب دهشتتو راهن وأ ليل نم نهيلصت ةعكر ةرشع اتنثا : هلو دوعسم نبا لاق 7
 .كَي يبنلا ىلع لصو لجو زع هللا ىلع نثأف كتالص رخآ يف تدهشت اذإف «نيتعكر لك
 عبس) يسركلا ةيآو (تارم عبس) باتكلا ةحتاف دِجاس تنأو أرقاو دجساو ربك مث

 لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لقو ؛:(«تارم

 ىهتنمو .كشرع نم زعلا دقاعمب كلأسأ ينإ مهللا :ىلق مث ؛(تارم رشع) ريدق ٍءيش
 دعب لس مث ءةماتلا كتاملكو ىلعألا كدجو مظعألا كمساو .؛كبانك نم ةمحرلا

 .ًالامشو انيمي ملس مث كسأر عفرا مث كّتجاح

 موي مصيلق هللا ىلإ ةجاح هل تناك نم :لاق هنأ و ورمع نب هللا ديع نعو - 8
 قدصتف دجبسملا ىلإ حارو رهطت ةعمجلا موي ناك اذإف ءةعمجلاو سيمخلاو ءاعيرألا

 هللا مسب كمساب كلأسأ ينإ مهللا :لاق ةعمجلا ىلص اذإف ؛ترثك وأ تّلق ةتدصب
 ادسن اع سل

 ,27 ؛(26 :ناتيآلا نارمع لآ ةرومع (1(4)
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 كلأمأ .ميحرلا نمحرلا وه ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ هلِإ ال يذلا ميحرلا نمحرلا

 ؛مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا يحلا وه هلإ ال يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مي كمساب
 يذلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب كمساب كلأسأو ءضرألاو تاومسلا هتمظع تالم يذلا

 .هتيثخ نم بولقلا تلجوو راصبألا هل تعشخو هوجولا هل تنع يذلا ره الإ هلإ ال
 يتجاح يضقتو يتلاسم ينيطعت نأو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع يلصت نأ
 .ىلاعت هللا ءاش نإ هل باجتسي هنإف .اذكو اذك يهو

 ىلع هءاج ذإ كي هللا لوسر دنع نحن امنيب :لاق هنأ ا#و سابع نبا نعو 9
 امن يردص نم هللا لوسر اي نآرقلا اذه َتْلفت يمأو تنأ يبأب :لاقف هيو بلاط يبأ نب
 كعفتي تاملك كملعأ الفأ نحلا ابأ اي١ :ِققي هللا لوسر هل لاقف ءهيلع ردقأ يندجأ
 هللا لوسر اي لجأ :لاق «؟كردص يف تملعت اه تبثيو .هتملع نم نهب عفنتو نهب هللا
 اهنإف رخآلا ليللا ثلث يف موقت نأ تعطتسا نإف ةعمجلا ةليل ناك اذإ9 :لاق .ينملعف
 مكل رفغتسأ فوس :هينيل بوقعي يخأ لاق دقو «.باجتم اهيف ءاعدلاو ةدوهشم ةعاس

 مقف عطتست مل نإف ءاهطسو يف مقف عطتست مل نإف ؛ةعمجلا ةليل ينأي ىتح لوقي ءيبر
 يفو ٠ ءسَي ةروسو باتكلا ةحتاف ىلوألا ةعكرلا يف أرقت تاعكر عبرأ لصف اهلوأ يف

 ليزنت ملآو باتكلا ةحتاف ةئلاثلا ةعكرلا يفو ءناخدلا محو باتكلا ةحتاف ةيناثلا هنا
 ىلا كرته :يأ لصفملا كرابتو باتكلا ةحتافب ةعبارلا ةعكرلا يفو ءةدجلا باتكلا
 يلع ّلصو هللا ىلع ءانثلا نسحأو هللا دمحاف دهشتلا نم تغرف ا 00000 ب

 كوقبس نيذلا كناوخإلو تانمؤملاو نينمؤملل رفغتساو «نييبنلا رئاس ىلع لصو نسحأو
 :كلذ رخآ يف لق مث ؛ناميإلاب

 ؛ينينعي ال ام فلكتأ نأ ينمحراو :يقبأ ام ًادبأ يصاعملا كرتب ينمحرا مهللا
 لالجلا اذ ضرألاو تاومسلا عيدب مهللا .يتع كيضري اميف رظنلا نسح ينقزراو
 يبلق مزلت نأ كهجو رونو كلالجب نمحر اي هللا اي كلأسأ مارت ال يتلا ةزعلاو ماركإلاو
 عيدب مهللا .ينع كيضري يذلا وحنلا ىلع هولتأ نأ يئقزراو ءينتملع امك كباتك ظفح
 نمعر ادق اينابا عارتال نك ةزعلاو ماركإلاو لالجلا اذ ضرألاو تاوملا

 نع هب جرفت نأو .يناسل هب قلطت نأو ؛يرصب كباتكب رونت نأ كهجو رونو كلالجب
 هيتؤي الو كريغ قحلا ىلع يتنيعي ال هنإف يندب هب لسغت نأو ؛يردص هب حرشت نأو يبلق
 عمج ثالث كلذ لعفت ٠ ءنسحلا ابأ اي ا ! ةوق الو لوح الو تنأ الإ
 .«طق ًانمؤم أطخأ ام قحلاب يشعب يذلاو ءهللا نذإب باجت اهنا امهح قا

 ,1 :ةيآلا «كلملا ةروس 03(
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 ةيآ نيعيرأ مويلا ملعتأ انآو نتلفت يسفن ىلع نهتأرق اذو نهوجحنو تايآ عبرأ الإ دجأ

 عمسأ تنك دقلو ءينيع نيب لجو ِّزع هللا باتك نأكف يفن ىلع اهتأرق اذإو ءاهوحنو

 اهنم مرخأ مل اهب تثدحت اذإف ثيداحالا عمسأ مويلا انأو تلفت هتددر اذإف ؛ثيدحلا

 هجرخأ) .«نسحلا ابأ اي ةبعكلا برو نمؤم' :كلذ دنع #2 هللا لوسر له لاقف .ًافرح

 .(امهريغو يناربطلاو !اهعماج» يف يذمرتلا

 وحنو اد بيرغ هنتمرو ءةدمص ثيدحلا اذه ديناسأ قرط :يرذتملا لاق دقو

 نع هنأ الإ ةلع هل تيل هنأ قحلاو !؛يواخسلا ظفاحلا لاق .ريثك نب دامعلا لاق كلذ
 ريغ ينربخأو :لاق رجح نبا ظفاحلا ينعي انخيش هدافأ .ةتعنعلاب ءاطع نع جيرج نيا

 .ًاقح هودجوف هب ءاعدلا اوبرج مهنأ دحاو

 يجرشلا سايعلا وبأ لقن :«ءايحإلا حرش» يف يديبزلا ىضترم ديسلا لاقو 0
 ىلإ هل تناك نم :لاق مهضعب نع دئاوفلا باتك يف ةيفتحلا ينعي انياحصأ يرخأتم نم

 «(تارم رشع) صالخإلا ةروسو ةحتافلا ىلوألا يف أرقي تاعكر عبرأ لصيلف ةجاح هللا

 ةروسو ةحئافلا ةثلاثلا يفو ء«؛ةرم نيرشع) صالخإلا ةروسو ةحتافلا ةيناثلا يفو

 دعبو .(ةرم نيعبرأ) صالخإلا ةروسو ةحتافلا ةعبارلا يفو ء(ةرم نيئالث) صالخإلا

 كلك دمحم كيبنبو مظعألا مسالا اذهبو كلالجو كهجو رونب مهللا :لوقي غارفلا
 هل باجتسي هنإف ءاعدلا اذهب وعديو ؛يلمأو يلاؤس ينغلبتو يتجاح يضقت نأ كلأسأ

 : اذه وهو

 ال هللا هللا هللا هدمصلا دحألا هللا الإ هْلِإ ال هللا هللا هللا ميحرلا نمحرلا هللامسب
 كتامسأب كلأسأ ينإ مهللا .ماركإلاو لالجلا وذ ضرالاو تاومسلا عيدي هللا الإ هلإ

 قوف رونو رول ىلع رون يه يتلا تاسدقملا تانوميملا تامركملا تافورعملا تارهطملا

 .كهجو روني كلأسأ . ميظعلا شرعلا رونو ضرألاو تاومسلا رونو رون تحت رونو رون
 تاومسلا عيدب وه الإ هلإ ال يذلا هلل دمحلا .نيتملا كتوربجو ؛نيبملا كناطلس ةوقبو

 اي هاير اي ءّبر اي بر اي بر اي هللا اي هللا اي هللا اي :ماركإلاو لالجلا وذ ضرألاو
 قرخآلاو ايندلا يف يتجاح ضقا ؛يئادعأ ىلع ينرصناو يبوئذ يل رفغا هابر اي هابر

 .ملسو هلآو دمحم ائديس ىلع هللا ىلصو

 يلع نب كيم نب رفعج نب لكمحم ثيذح دم «ءاعدلا) يف يناربطلا يورو 1

 ىلصو أضوتف ماق رمأ هيرك اذإ يبأ ناك :لاف رق بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نبا

 لك يف يئاجر تنأو ؛برك لك يف يتقث تنأ مهللا :هتالص ريد يف لاق مث نيتعكر
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 داؤفلا هنع فعضي دق برك نم مكف .؛ةدعو ةقث يب لزن رمأ لك يف يل تنأو ؛ةدش
 هتجرفف كيلإ هتوكشو كب هتلزنأ ودعلا هب تمشيو قيدصلا هنع بغريو ةليحلا هيف لقتو
 حالصب مالغلا تظفح يذلا تنأو ؛ةمعن لك يلوو ةجاح لك بحاص تنآف ؛هتفشكو
 .نيملاظلا موقلل ةنتف ينلعجت الو هب هتظفح امي ينظفحاف هيوبأ

 وأ كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ كباتك يف هتيمس كل وه مسا لكب كلأسأ ينإ مهللا
 اذإ يذلا مظعألا مظعألا مظعألا مسالاب كلأسأ ؛كدنع بيغلا ملمع يق هب ترئاتسا
 نأ كلتأسأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع يلصت نأ جت نأ كيم تحرك كح

 :لاق نسحلا يبأ نع ؛ءاعدلا يف نيجاتحملا» باتك يف ايندلا يبأ نبا ركذو - 2
 هل لامي رجتي ًارجات ناكو قلعم ابأ ىنكي راصنألا نم هي يبنلا باحصأ نم لجر ناك
 يف عنقم صل هيقلف ةرم جرخف ءعرو اكسان ناكو «قافآلا يف هب برضيو ؛هريغلو

 «لاملاب كناش ؟يمد نم ديرت ام :لاق ؛كلتاق ينإف كعم ام عض :هل لاقف حالسلا
 عبرأ يلصأ ينرذف تيبأ اذإ امأ :لاق ؛كمد الإ ديرأ تلو «يلف لاملا امأ :لاق

 رخآ يف هئاعد نم ناكف .تاعكر عبرأ ىلص مث أاضوتف .كل ادب ام لص :لاق .تاعكر

 كعب كلاسأ ديزي اعل الافق ؛ديجملا شرعلا اذ اي دودو اي دودو اي :لاق نأ هدوجس

 دق ةبرح هديب لبقأ دق سرافب وه اذإف ؛(تارم ثالث) يشثغأ ثيغم اي صللا اذه رش
 :لاقف هيلإ لبقأ مث ءهلتقف هنعطف هرحن لبقأ صللا هب رصب املف ءهسرف ينذأ نيب اهعضو

 لهأ نم كلم انأ :لاقف «مويلا كب هللا يثاغأ ؟يمأو تنأ يبأب تنأ نم :لاقف ءمق
 توعد مث :ةعقعق ءامسلا باويأل تعمق لوألا كتاعدب توعد ءةعبارلا ءامسلا

 ءاعد :يل ليقف ثلاثلا كئاعدب توعد مث ءةجض ءامسلا لهأل تعمسف يناثلا كئاعدب

 اعدو تاعكر عبرأ ىلصو أضوت نمف :نسحلا لاق .هلتق ينيلوي نأ هللا تلأسف .بوركم

 .بوركم ريغ وأ كاك ورك يتم ءاعدلا اذهب

 لك رش عفدو .نامألاو ظفحلل ةبرجملا ةقداصلا ةحيحصلا تايفيكلا نمو - 3
 ىلوألا يف أرقا نيتلجو دحاو ماللسب رهظلاك تاعكر عبرأ يلمصعت نأ .ناطيشو عاب

 ةحتافلا أرقا ةيناثلا يفد «ةرع ةناغ“" ”ةليحتلا مني م و 23 ل اًنيسح# :ًاهذعب لقو ةحتاعلا

 ينو ؛ةرم ةئام يشل د ةس نإ كلتش ّن لإ َهَنِإ هلل :اهدعب لقو
 اوُرَسأ آم لع اُحِبَضُيَ دنع ني رمآ وأ جتسلاِ يني نأ ُهَّسأ ىَن9 :اهدعب لو ةحتافلا ةثلاشلا

 ,87 ةيآلا ءاينألا ةروع (2) .173 ةيآلا ءنارسع لآ ةروس (1)
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 3 تِرَمُأ ُسْيفَْرل :اهدعب أرقاو ةحتافلا ةعبارلا يفو .ةرم ةثام ''”4تييدت ميش ف
 نبه :لف ةالصلا عيمج يف دوجلا يفور (ةرم ةئام 204 يلا ريس هلأ ثإ هلآ

 .تارم ثالث 4 نكمل ني يرركتل يِذنه نم انئرعأ

 : دلت هلبا لوسر نع عاج ليقف ليللا ةالص جرغلا باوبأ مظعأ 0 :لدللا ةذلص

 .ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأ يه ليللا ةالص نأ

 دعب مايصلا لضففأ» :هلِلَج هللا لوسر لاق :لاق هيي ةريره يبأ نع ملسم ىرر

 .«ليللا ةالص ةضيرفلا دعب ةالصلا لضفأو ءمرحملا هللا رهش ناضمر

 ىلع ليللا ةالص لضف» :لاق 24 يبلا نأ هزل دوعسم نبأ نع يناربطلا قىردرز

 .«ةينالعلا ةقدص ىلع رلا ةقدص لضفك راهنلا ةالص

 ام ليللا نم يلصن نأ مي هللا لوسر انرمأ :لاق هِيَ ةرمس نع ىيناربطلا ىورو

 .ارثو كلذ رخآ لعجنو .رثك وأ لق

 ليللا نم موقي ناك نيو هللا لوسر نإ .تلاق اني ةشئاع نع «نيحيحصلا) يفو

 نم مدقت ام كل رفغ دقو عنصت مل :هل تلقف - مروتتو قشتن يأ  ءامدق رطفنت ىتح

 .«ًاروكش ًادبع نوكأ نأ بحأ االفأ» :لاق ؟رخأت امو كينذ

 نع يقهيبلا ىور .باسح ريغب ةنجلا لخدي ليللا مايق يلع بظاو نم نإو
 نيأ :لرقيف دانم يدانيق ةهايقلا موي دحاو ديعص يف سانلا رشحي٠ :لاق هنأ يي يبنلا

 ريغب ةنجلا نولخديق ؛ليلق مهو نومدقيف ؟# عجاّسسْلا ِنَع ٌمُهُدوُنَج َقاَجَن» اوناك نيذلا

 .؟باسحلا ىلإ سانلا رئاسي رمؤي مث «باسح
 ننب] نع يذمرتلا ىور .ءتائيسلل رفكمو ىلاعت هللا ىلإ ةيرق ليللا مايق نإو

 ىلإ ةبرقو مكلبق نيحلاصلا باد هنإف ليللا مايقب مكيلع» :لاق 5 يبنلا نع هو ةمامأ

 .ةمثإلا نع ةاهنمو تاتيسلل ةرفكمو مكبر

 ليللا مايقب مكيلع» :لاق هنأ ِلك هنع يناربطلا ىور ء.دجلل ةحص ليللا مايق نإو

 ةدرطمو مثالا نع ةاينمو تاثيسلل ةرفكمو ءمكبر ىلإ مكل ةيرقمو ؛«نيحلاصلا باد هئإف

 ,ادجل ١ نع ءادلل

 دبع نع يدمرتلا ىور .مالب ةنجلا فرغ لخد ليللا مايق ىلع بظاو نم نإو 1
 يأ  هيلإ سانلا لفجنا ةنيدملا قو هللا لوسر مدق ام لوأ :لاق هِيَ مالس نب هللا

 202 :ةيآلا ١ سئري ةروس 4 52 : ةيآلا ؛ةدلاملا ةروس قلل

 .44 :ةيآلا ءرفاغ ةررس (2)
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 هجوب سيل ههجو نأب تفرع هتنبتسأو ههجو تلمأت املف ءاج نميف تنكف  هيلإ اوعرسأ

 .1ماللاسب ةنجلا اولخخدت ماين سالاو ليللاب اولصو ؛ماحرألا اولصو ماعطلا اومعطأو

 يف» :لاق 2 يبنلا نع هِيَ رمع نب هللا دبع نع نسح دانسإب يناريطلا ىورو

 نمل :يرعشألا كلام وبأ لاقف 'اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري ةفرغ ةنجلا

 كتيأر اذإ ينإ 2 هبا لوسر اي تلق : نفط ةريره .يبأ نع ةريغو تاح نبأ قىررو

 .؟ءاملا نم قلخ يش لك : هك لاقف ء يش لك نع يتنبنأ ١ ينيع ترقو يسفن تباط

 شفاو ؛ماعطلا معطأ» :قِيي لاقف .ةنجلا تلخد هتملع اذإ ءيشب ينربخأ :تلقف
 .«عالسب ةنجلا لخدت ماين سانلاو ليللاب ّلَصَو ؛ماحرألا لصو .مالسلا

 نسح دانسإب يناربطلا ىور ؛ةرخآلاو ايندلا يف نيئمؤملا فرش هيف ليللا مايق نإو

 تعش أم شع ءدمحم ايا ام 15 يلا ىلا حاج :لاق هذ دعس نب لهس نع

 نأ ملعاو .هقرافم كنإف تنئش ءش نم ببحأو هب يرجحُم كنإف تثش ام لمعاو ؛«تيم كنإف

 .١سانلا نع هؤانفتسا هزيغو . ليللا يف ههاق نمؤملا فرش

 اءرما هللا بيخ اها : دي هللا لوسر لاق :لاق ها دوعسم نبا نع يناريطلا يور

 .«نارمع لآو ةرقبلا ةروس حتفاف ليللا فوج يف ماق

 يذمرتلا ىور ءينابرلا برقلا تاحفنل ضرعت دقف ليللا يف يلصي ماق نم نإو
 يف دبعلا نم برلا نوكي اه برقأ» :لوقي هي يبنلا عمس هنأ هيو ةبع نب ورمع نع
 .«نكف ةعاسلا كلت يف ىلاعت هللا ركذي نمم نوكت نأ تعطتسا نإف رخآلا ليللا فوج

 لك اتبر لزني» :َي هللا لوسر لاق :لاق هيض ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يفو
 نم ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف رخآلا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل
 .«؟هل رفغأف ينرفشتسي نم ؟هيطعاف ينلأي

 3 نع دواد 1 كيور ”كاركاملاو م هللأ ل يف بتعتكي ليللا 0 و

 شا كانلاو ةيركاتلان نم ايت 0 نيتعكر

 ينو كلي اهب ىصوأ يتلا جرفلا باوبأ مظعأ نم يهو :ىحضلا ةالص
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 ءرشلا باوبأل عفدو ءقزرلا باوبأل ٌحتفو ءةيهلإلا ةمحرلل بالجتسا اهيلع ةظفاحملا
 .ةحصلاو ةمالسلاو ندِلا يف ةيفاعلا ة هةيمعت ىلع 7 ركشلا بجاول ءادآو

 ثيداحألا تلد دكو ؛ هلوسو مويلا كلذ ءالاي نم نيم عردو ميظع نصح اهيقو

 ءةقدص كدحأ نم ىنالُس لك ىلع حبصي» :لاق #2 يبنلا نع هيض رذ يبأ نع
 .ةقدص فورعملاب رمأو .ةقدص ةليلهت لكو ءةقدص ةديمحت لكو .ةقدص ةحيبست لكف
 ملم هادر « ىحضلا نس امهعكري تاتعكر هلك كلذ نع ءىزجتو لقدم ركنملا نع يهنو

 لصافم نم يهو تايمالسلا دحاو ماللا فيفختو ةلمهملا نيسلا مضضب (ىمالسلا)
 .عباصألاو ءاضعألا

 ةثامثالثو نوتس ناسسإلا يف» :لوقي ْةو هللا لوسر تعمس :لاق 5 ةديرب نعو

 لوسر اي كلذ قيطي نم :اولاق ؛«ةقدص اهنم لصفم لك نع قدصتي نأ هيلعف لصقم
 اتعكرف ردقت مل نإف قيرطلا رع هيحتت ءيشلاو ءاهنفدت دجسملا يف ةعاخنلا» :لاق ؟هللا
 .(نابح نباو ةميزخ نباو دواد وبأو دمحأ هاور) ؛كنع ءىزجت ىحضلا

 عايصو ءنيباوألا ةالص اهنإف ىحفلا ىتعكر عدأ الآو ءرتو ىلع الإ مانأ الأ : نهكراتب

 .(هظنل اذهو ةميزخ نباو ملسمو يراخبلا هاور) .«رهش لك نم مايأ ةثالث

 مدآ نبا اي :لجر زع هللا لاق :5 هللا لوسر لاق :لاق هيل رامه نب ميعن نعو
 يذمرتلا هاورو «دواد وبأ هاور)  ؟هرخآ كفكأ كراهث لوأ يف تاعكر عيرأ نم رجعت هيل

 زع هللا لاق» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق 5# يفئاطلا ةرم يبأ نعو
 هلاجرو دمحأ هاور) . ؟ةرخخأ كفكأ راهتلا لوأ سس تاعكر عيرأ يل لص مدآ نبا :لحو

 .(حيحصلا لاجر

 مل نيتعكر نعضلا ىلص نمت :9ي هللا لوسر لاق :لاق هيض ءادردلا يبأ نعو
 ةعكر ةرشع يتنثا ىلص نمو «نيتناقلا نم هللا هبتك ًاينامث ىلص نمو + افاعلا كسا

 ىلع هب نمي ام ىلاعت هلل الإ ةليل الو موي نم امو «ةنجلا يف تيب هل ىلاعت هللا ىتب

 يناربطلا هاور) .«هركذ همهلي نأ نم لضفأ هدابع نم دحأ ىلع هللا سم امو ءهدابع

 .(فالخ هيفف يعمزلا بوقعي نب ىسوم ىوس ؛تاقث هلاجرو

 .اهركذ لاجم اذه سيل اهانكرت ةريثك ثيداحأ كانهو
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 لئاسولا برقأو رورسلاو جرفلا باربأ مظعأ نم يهو :حيباستلا ةالص

 .رورشلاو ايالبلاو ماثآلا عفدو رودصلا حرشو ريخلا بلجل

 لوسر لاق :لاق ام سايع نبا نع ةمركع نع ررهشملا ثيدحلا اهيف لصألاو

 الأ .كحتمأ الأ .كيطعأ الأ فدامع اي .سايع اي" :بلطملا دبع نب سابعلل ليي هللا

 :هرخخآو هلوأ كينذ كل هللا رقغ كلذ تلعف تنأ اذإ لاصخ رشع كب لعفأ الأ .كوحأ

 نأ «لاصخ رشع ؛هتينالعو هرسو ءهريبكو هريغصو ؛هدمعو هأطخو ؛هثيدحو هميدق

 يف ةءارقلا نم تغرف اذإف ؛ةروسو باتكلا ةحتافب ةعكر لك يف أرقت تاعكر عبرأ يلصت

 سمخ) ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو لل دمحلاو هللا ناحبس :مئاق تنأو لقف ةعكر لوأ

 اهلوقتن عوكرلا نم كسأر عفرت مث «(ًارشع) مكار تنأو لوقتف عكرت مث .(ةرم ةرشع
 دوجلا نم كسأر عفرت مث ؛(ارشع) دجاس تنأو لوقتف ادجاس يوهت مث ؛(ارشع)

 اهلوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ؛(ًارشع) اهلوقتف دجست مث ؛(ًأارشع) اهلوقتن
 نإو ؛تاعكر عبرأ يف كلذ لعفت ةعكر لك يف «لنوعبسو سمخ كلذف .(ًارشع)

 مل نإف .ةرع ةعمج لك يفف عطتست مل نإف ؛لعفاف ةرم موي لك يف اهيلصت ْنأ تعطتسا

 .'ةرم كرمع يفف لعفت مل نإف ؛ةرم ةنس لك يفف لعفت مل نإف ءةرم رهش لك يفف لعفت
 .(ةواد وبأ هاور)

 «ةباحصلا نم ةعامج نعو ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو :ظفاحلا لاق

 «يرجألا ركب وبأ ظفاحلا  :مهنم ةعامج هححص دقو ءاذه ةمركع ثيدح اهلثمو

 مهمحر يسدقملا نسحلا وبأ ظفاحلا انخيشو «يرصملا ميحرلا دبع دمحم ربأ انخيشو

 حيبستلا ةالص يف سيل :لوقي يبأ تعمم :دواد يبأ نب ركب وبأ لاقو :ىلاعت هللا
 اذه يف يوري "ال :ىلاعت هللا ةمحر جاجحلا نب ملسم لاقو ءاذه ريغ حيحص ثيدح

 . سابع نبا نع ةمركع ثيدح دانسإ ينعي اذه نم نسحأ دانسإ ثيدحلا

 هيفو ؛.ضعب نم مهضعب نوحلاصلا اهلوادتو ؛اهلعفي كرابملا نب هللا دبع ناكو
 مث «عفار يبأ ثيدح نم بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاقو .ىهتلا .عوفرملا ثيدحلل ةيوقت
 لضفلا اوركذو «حيباستلا ةالص ملعلا لهأ نم دحاو ريغو كرابملا نبا ىأر دقو :لاق

 .(433 :432 2431 ص ؛«بيهرتلاو بيغرتلا» يف رظنا) .هيف

 نم فصنلا ةليل ءاعدلا جرفلا باوبأ مظعأ نمو :نابعش نم فصنلا ةليل
 .ةريثك ثيداحأ اهلضف يف ءاج دقو نابعش

 عيمج ىلإ هللا علطي» :لاق ِِكَي يبنلا نع ه5 لبج نب ذاعم نع يور ام :اهنمف
 ىناربطلا هاور) .«نحاشم وأ كرشمل الإ هقلخ عيمجل رفغيف نابعش نم فصتلا ةليل هقلخ

 , 1 ةحيخحص)ا يف تابح نباو
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 اه: ليئاربج يناتأ» :لاق هي هللا لوسر نأ ايي ةشئاع ثيدح نم يقهيبلا ىورو
 الو .بلك منغ روعش ددعب رانلا نم ءاقتع اهيف هللو ناعش نم فصنلا ةليل هذه :لاقف

 ىلإ الو ه4 ليسم ىلإ الو امجححر مطاق ىلإ الو نحاشم ىلإ الو .كرثم ىلإ اهيف هللا رظني

 ,هلوطب ثيدحلا ركذف .؟رمخ نمده ىلإ الو ؛هيدلاول قاع

 هللا علطي» :لاق يو هللا لوسر نأ اه ورمع نب هللا دبع نع دمحأ مامولا ىورو
 لتاقو .نحاشم :نينثا الإ هدابعل رفغيف نابعش نم فصنلا ةليل هقلخ ىلإ لجو زع

 .؟«سفن

 ىتح دوجسلا لاطأف ىلصف ليللا نم م هللا لوسر عاق :تلاق اتي ةشئاع نعو

 هتعمسف ثتعجرف كرحتف هماهبإ تكرح ىتح تمف كلذ تيأر املف .ءضبق دق هنأ تثنظ

 كب ذوعأو .ءكطخس نم كاضرب ذوعأو ؛كباقع نم كوفعب ذوعأ» :هدوجس يف لوقي

 دق هي يبنلا نأ تننظأ ءءاريمح اي وأ ةشئاع ايش :لاق «هتالص نم غرفو «دوجسلا

 نيردتأ" :لاقف .كدوجس لوطل تمضبق كنأ تنسدظ ىنكلو هللاو ال :تلق «؟كب ساخ

 زع هللا نإ ؛نابعش نم فصنلا ةليل هذه» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :تلق ؟؟هذه ةليل يأ
 مخحريو ؛نيرفغتسملل رفغيف نابعش نم فصلا ةليل يف هدابع ىلع ملطي لجو

 ثراحلا نب ءالعلا قيرط نم يقهيبلا هاور .«مه امك دقحلا لهأ رخؤيو «نيمحرتسملا

 هناحبس هللاو .ةشئاع نم عمسي مل ءالعلا نأ :ينعي .ديج لسرم اذه :لاقو ءاهنع

 .ملعأ ىلاعتو

 تردغ يننأ تندظأ :ثيدحلا ىنعمو «هقح هفوي ملو هردغ اذإ (هب ساخ :لاقي)

 .ةلمهملا نيسلاو ةمجعملا ءاخلاب وهو ؛كريغ ىلإ كتليل يف تبعذو كب

 نابعش نم فصنلا ةليل تناك اذإ» :لاق قي يبنلا نع هنو يلع نع يور دقو
 ءامسلا ىلإ سمشلا بورغل اهيف لزني ىلاعتو كرابت هللا نإف ءاهموي اوموصو اهلل ارومرقف

 ؟هيفاعأق ىلتبم نم الآ ؟هقزرأف قزرتسم نم الأ ؟هل رفغأف رفغتم نم الأ :لوقيف ايندلا

 .(120 ص 2 ج «بيغرتلا» نم هجام نبا هاور) ؟رجفلا علطي ىتح اذك الأ اذك الأ

 همحر يئانولا ديسلا ةمالعلا لاق :نابعش نم فصنلا ةليل يف ءاعدلا

 هب ىعدي ام ىلوأ نم :ناضمرك اهريغو نابعش نم فصنلا ةليلب قلعتي اميف ىلاعت هللا
 وفعلا كلأسأ ينإ مهللا ءينع فعاف وفعلا بحت ميرك رفع كنإ مهللا) :ةليللا هذه

 لضفأ هذهو ءردقلا ةليل يف كلذ دورول (ةرخآلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو ةيفاعلاو

 ْ .اهدعب يلايللا
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 لاق :لاق ةزرب يبأ نع هب سآب ال ٍدنسب عمج هاور ام ًاضيأ هب ىعدي ام ىلوأ نمو
 ماقملا فلخ ىلصو ءاعوبسأ تيبلاب فاط ضرألا ىلإ مدآ طبه امل» :ِهيو هللا لوسر
 ينطعأف يتجاح ملعتو .يترذعم لبقاف يتينالعو يرس ملعت كنإ مهللا :لاق مث ٠ + نيتمكر

 ًايقيو ؛يبلق رشابي ًاناميإ كلأسأ ينإ مهللا .يبنذ يل رفغاف يسفن يف ام ملعتو . يلؤس
 اي هيلإ هللا ىحوأف .كلاضقب ينضرو «يل تبتك ام الإ ينبيصي ال هنأ ملعأ ىتح اقداص

 الإ كدعب نم كتيرذ نم دحأ هب ينوعدي نلو هيف كل تبجتساف ءاعدب ينتوعد كنإ مدآ
 .رجأت لك ءارو نم هل ترجتاو ؛همغو همه تجرفو ؛هيثذ هل ترفغو ءهل تبجتسا

 .ىهتنا «اهديري ال ناك نإو ةمغار ايندلا هتتأو

 انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مب) :وهو ''روهشم ءاعد كاتهو
 لالجلا اذ اي ؛هيلع نمي الو نملا اذ اي مهللا .ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم
 .نيريجتسملا راجو نيئجاللا رهظ تنأ الإ هلإ ال .ماعنإلاو لوطلا اذ اي ؛ماركإلاو
 ًادورطم وأ ًامورحم وأ ًايقش باتكلا مأ يف كدنع ينتبتك تنك نإ مهللا ؛نيفئاخلا نمأمو
 .يقزر راتفاو يدرطو ينامرحو يترامش كلضفب مهللا حماف «قزرلا يف ٌيلع ًارّثقم وأ
 يف قحلا كلوقو تلق 0 «تاريخلل ًاقفوم ًاقوزرم ًاديعس باتكلا مأ يف كدنع ينسبلأو
 ُءأ ةدنِعَم ٌثِيييَو كامي ام ُهَمَأ سني :لسرملا كيبن نال ىلع لزنملا كباتك
 قرفي يتلا مركملا نايعش رهش نم فصتلا ةلبل يف مظعألا يلجتلاب يهلإ '*”«بتحلأ
 امو ءملعت ال امو ملعت ام ءاليلا نم انع فشكت نأ كنلاسأ :مربيو ميكح رمأ لك اهيف
 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو .مركألا زعألا تنأ كنإ ملعأ هب تنأ
 .ىهتنا (ملسو هبحصو

 ىفخي ال ام وكشأ ؛كيلإ يتبرق كئاسحإو ؛كيلع ينلد كدوج يهلإ) :رخآ ءاعد
 برك جرفم اي ٠ لاري نع ينحر .يلاحب كملع ذإ ؛كيلع رعب ال ام كلأسأو «كبلع
 © ٌنيِيبَظل ني تنكح نإ كلنحبس ت تأ هَل هَل ط .هيف انأ ام ينع جّرف .نييوركملا

 04 © َنيبزنلا ىجش هَكلدكَو ْمَمْلا ني ُهَسيَعَو مل انجتسل
 ءماعنإلاو لوطلا اذ اي .ماركإلاو لالجلا اذ اي :كيلع نمي الو نملا اذ اي مهللا

 .نيبلاطلا زتكو «نيفئاخلا نمأمو «نيريجتسملا راجو ؛نيجاللا رهظ تنأ الإ هلإ ال

 لا .نملا اذ اي مهللا) هلوق :ءاعدلا اذه ىلع ًاقلعم فرلخم دمحم نينسح خيشلا ةحامسم لاق 0
 أمني لا 00 ردلا يك ىلاعت هنو يطربلا لالجلا لاق 0 اله

 ما 0 اا ل
 . هحشيعم

 88 87 :ناتيآلا .ءاينألا ةررع (3) .38 :ةيآلا .دعرلا ةررس (2)
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 يف يلع أرتقم وأ ًادورطم وأ ًامورحم وأ ًايقش باتكلا مأ يف كدنع ينتبتك تتك نإ مهللا
 مأ يف كدنع ينتبثأو «يقزر راتقإو يدرطو ينامرحو ينواقش كلضفب مهللا حماف «قزرلا

 ىلع لزنملا كباتك يف قحلا كلوقو تلق كنإف 0000-2 ًاديعس باتكلا
 مهللا كلاسأ 1 فلا 1 و كو لكك ام هذا »< ليسوملا كنت ناكل

 رمأ لك اهيف قرفي يتلا 0 ا

 تنأ كنإ ملعأ هب تنأ امو ٠ .ملعن ال امو ملعت ام ءالبلا نم انع فشكت نأ مرد

 .ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو :مركألا زعألا

 ىلع نابعش نم فصتلا ةليل تعلطأ اذإ مهللا :ينالبجلا مامإلا ءاعد

 موقي نمم انلعجاو «كفزر عساو كلضف نم انل ردقو .«كقتعو كنمب انيلع دعف «كقلخ

 هتايح لوط تردق نمو ؛كتمحر هل كلذ عم ضقاف هتافوب اهيف تيضق نم مهللا

 نيب مادقألا تققو نم ريخ اي هيلإ لامآلا غلبت ال ام انغلبو «كتمعن كلذ عم هل لعجاف

 دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب «نيملاعلا بر اي هيدي
 .نيعمجأ هيحصو هلآ ىلعو هقلخ ريخ

 نمي الو نملا اذ اي مهللا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :دادحلا مامإلل ءاعد

 :«نيجاللا رهظ تنأ هل[ هلإ يأ :ماعنإلاو لوطلا اذ اي :ماركإلاو لالجسلا اذ اي ءهيلع

 وأ ًايقش تاتكلا مأ يف كدنع ينتبتك تنك نإ مهللا . نيفئاخلا نمأمو «نيريجتسلا اجو

 0 ريجقتو ينامرحو 0 باتكلا 0 « قزرلا يف 1 رتقم دأأ 0

 10 00 تيب داع ام ُدَت 0 هلا كاس ىلع
 فشكا هرم ير وي ا

 .ملعأ هب تنأ ام يل رفغاو ؛ملعأ ال امو ملعأ ام ءالبلا نع ىنع

 نم ةليللا هذه يف هتمسق ءيش لك يف ًايصنو أظح كدابع مظعأ نم ينلعجا مهللا
 .نيئمؤملا كدابع ىلع همسقت لضف وأ «هطسبت ٍقزر وأ ءاهرشنت ةمحر وأ ءهب يدهت رون

 0 لا

 11 كلامجو 5 0 هر مهللا أ . عراف اهشاخخ

 دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا ىلصو ؛«نيمحارلا محرأ اي كملعو كتردقو كتمصعو

 .38 :ةيألا ءدعرلا ةروس 2(4) .39 :ةيآلا ببعرلا ةروس (1)
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 ةليللا هذه يف كيلإ ىضرعت يهلإ :هلمكأو .هلقأ اذه ملسو هيحصو هلآ ىلعو

 كمركو كدرج ىلإ بغرو «نوبلاطلا كلضنو كفقورعم لمأر كدصقو ؛نوضرعتملا

 ىلع اهب نمت ؛تايهو بهاومو زئاوجو اياطعو .تاحفن ةليللا هذه يف كلو .نوبغارلا

 نلعجت نأ ؛كيلع ءايبنألا مركأو ءكيلإ ءامسألا بحأب هللا اي كلأسأف ؛كنم ةيانعلا

 امسقو ابيصنو اظح كقلخ لزجأو كدابع رفوأ نم ىنلعجاو .ةيانعلا كنم هل تقيس نمم

 وأ .هب يدهت رون نم اهدعب اميف وأ ؛ةليللا هذه يف همقت ريخ لك يف ةيطعو ةبهو
 ٍةنتف وأ .اهعفدت ةدش وأ « هرقغت بنذ وأ .هفشكت رض وأ ءةهطبت قرر وأ ؛ اهرشنت ةمحر

 يتقفوو ءرش لك ينفكاف ١ هيفكت ودع وأ ءاهيب نمت ةافاعم وأ «هعقرت ءالب رأ :اهفرصت

 نم ينملسو «قازرألا يف ةعلاو ةكربلاو ةيفاعلا ينقزراو ؛قالخألا مراكمل مهللا

 اذإ تاحفن كل نإو .هتقش ةلفغ ضيرم ىلع تبه اذإ فطل تامن كل نإ مهللا

 ةلالض رحب يف ًاقيرغ تظحال اذإ تايانع كل نإو ؛هتقلطأ ىوه ريسأ ىلإ تهجوت
 تقاض اذإ مرك فئاطل كل نإو «هتدعسأ يقش ديب تذخا اذإ تاداعس كن نإو :هتذقنأ
 كل نإو ءهتحلصأ دساف ىلإ تلوحت اذإ ًامعنو لئاضف كل نإو ؛هتعسو بنذمل ةليحلا
 ةمسن يفخلا كفطل نم مهللا يل بهن ؛هتظقيأ لفاغ ىلإ اهب ترظن اذإ ةمحر تارظن
 قاثو نم يرسأ اهب قلطت ٌةبيط ٌةخفن يفولا كفطع نم ينحفناو :يلفغ ضرم يفشت
 يننآو ؛ةلالضلا رحب نم اهب ينيجنتو اهب ينذقنت ةظحالم كتيانع نيعب ينظفحاو «يتوهش
 لجعو .يتاعد عمساو «ةواقش نم ةداعس اهب يندبت ةرخآلاو ايندلا يف ةمحر كئدل نم

 ةيانإلا هب ينقزرت ام مساولا كدوجو كمرك نم يل بهو :ينفاعو يتجاح صضقاو يتباجإ
 يبلق لصتي ىتح داوج اي ءاعدلل كباب عرقل ينلهأو ؛ءاعدلا لوبقو أجللا قدص عم كيلإ
 .دربعم مركأو ءدوصقم ريخ اي كدصق ىلإ اهب يتغلبتو ؛كدنع امب

 كيلإ عفرأ ًأجلمو ًاعزفم هيلإ اي كذختأو «كتنوعم بلط يف كيلإ عرضتأو لهتبأ

 .يتالاحو يرومأ عيمج يف كيلع

 «ةرركم الو ءوسب اهدعبي الو اهيف ينلبت الف كقلخ نم قلخ ةليللا هذه نإ مهللا

 يتلاب الإ اهيف ينلبت الو ءابنذ اهيف يلع تبثت الو «ةلز الو ةيصعم اهيف يلع ردقت الو
 ىلإ ًاليم الو كتيصعم ىلإ ًانوكر الو ؛كمراحم ىلع ةأرج يل نيزت الو «نسحأ يه

 كلأسأف :«ككتزر يف اكش الو «كقحب ًافافشتسا ذلو «كتعاطل اك الو .كتفلاخم

 نم ينفزراو :ةفيطللا كتايطع نم ةيطعو :كتامحر نم ةمحرو :«كتارظن نم ًةرظن مهللا
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 مما يتلا تانتعب انيلإ رثغناو اا نيد ىلع طيحار كادلخ - رش ينفكاو .كلضف

 . (ًاثالث) 2746 راَثلأ َباَدَع اَنِيَو هتك َزَرِهَألا نو ٌةتصح اتيذلأ ى انا ةتترج

 مفي يتلا ؛مركألا رهشلا نابعش نم فصنلا ةليل يف مظعألا يلجتلاب (يهلإ)

 ا ءملعت ال امو ملعت ام ءالبلا نم انع فشكا .مربير ميكح ٍرمأ لك

 . (اثالث) ملعأ

 نم كرفغتسأو ءملعت ام رش نم كب ذوعأو .ملعت ام ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا

 .بويغلا مالع تنأ كنإ ءملعت ام لك

 انضوف دقو انسفنأل هراتخن أرمأ ملعن الو ءبوجحم انع وهو كدنع ملعلا نإ مهللا

 انتبثو هللا اي اندشرأف ءانرقفو انتاقافل كانوجرو ؛انتاجاح كيلإ انعفرو ؛انرومأ كيلإ

 ديك ام لدفتو ءاشت امب مكحت كنإف ؛كيدل اهدمحأو كيلإ رومألا بحأ ىلإ انقفوو

 تك َدْيَر َيَحِب9ْ ميظعلا يلعلا هتلاب الإ ةوق الو لوح الو ءريدق ءيش لك ىلع تنأو

 هللا ىلصو .' 4 © تيلعلا بر هَ ُدْنْللَو © َنَِسْرَمْلا لع ٌمَلَسَو © ترمي اَنَع زل
 .تاعش ءاعد .ملسو هييحص و هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ىلاعت

 يف ءاج دقو .ماعلا مساوم لجاأو ؛مايألا مظعأ وهو :ةفرع مون ةالص

 اهنم ركذل ؛ةريثك ثيداحأ هلو هللا لوسر نع هلضف

 تافرع لعأب يهابي هللا نإ لاقا :عَي هللا لوسر نع هلو ةريره يبأ نع يور اه

 نايح ناو ا هاور) . «ًاريغ ًاثعف ينوزاج يدابع ىلإ اررظنا : مهل لوقيف ءامسلا لهأ

 .(امهطرش ىلع حيحص :لاقو مكاحلاو «هحيحصضص) يف

 نأ نم رثكأ موي نم ام» :لاق ِي هللا لوسر نأ انو ةشئاع نع يور ام اهنمو
 ةكئالملا مهب يهابي مث ىلجتي ونديل هنإو ؛ةفرع موي نم راثلا نم ًاديبع هيف هللا قتعي
 هيف ؟ةععاجا يف نيزر دارو ءهجام نباو يتاسنلاو ملسم هاور) .1؛؟ءالؤه دارأ اه :لوقيف

 .(مهل ترفغ دق ينأ يتكئالم اودهشأ)

 ملعي ول» :لرقي هي هللا لوسر تعمس :لاق هيَ سابع نبا نع يور ام اهنمو
 .(يناربطلا هاور) .ةةرفغملا دعب لضفلاب اورشتسال اولح نمب عمجلا لهأ

 نب سنأ نع .ءيدع نب ريبزلا نع ؛يروثلا نايفس نع كرايملا نبا هاور ام اهتمو
 اي' :لاقف ؛بوؤت نأ سمشلا تداك دقو «تافرعب للي يبنلا فقو :لاق هيِليَؤ كلام

 :لاقف سانلا تصنأف قي هللا لوسرل اوتصنأ :لاقف لالب ماقف «سانلا يل تصنآ لالب
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 رفغ لجو رع هللا نإ :لاقو ماللا يبر نم ينأرقأف أفنآ هيف ليربج يناتأ سانلا رشعم»
 :لاقف كو باطخلا نب رمع ماقف .«تاعبتلا مهنع نمضو رعشملا لهأو تافرع لهأل
 ؛؛ةمايقلا موي ىلإ مكدعب نم ىتأ نملو .مكل اذه» :لاق ؟ةصاخ انل اذه :هللا لوسر اي
 . باطو هللا ريغ رثك : كح باطخلا نب رمع لاقف

 نبا نيدباعلا نيز يلع داجسلا مامإلل :نيدباعلا نيزل ةفرع موي ءاعد

 . انهنطارااخت هلا نيم طيس :نينجحلا ءاثإلا

 دعا لققا ما مسن
 هيف تننمو :كتمحر هيف ترشن «هتمظعو تمركو هتفرش موي ؛ةقرع موي اذه مهللا

 هيلع تمعنأ يذلا كدبع انأو ؛كدابع ىلع هب تلضفتو «كتيطع هيف تلزجأو :كوفعب

 هتلخدأو .«.كبحب هتمصعو .كنيدل هتيده نمم هلعجاف ءهايإ كقلخ دعبو هل كقلخ لبق

 هن رج زو ؛رمتأي ملف هترمأ مث . .كئادعأ :ةاداعمو « كئايلوأ ةالاومل هتدشرأو « كيزح يف

 . كيلع ًاراكتتسا الو .كل ةدناعم ال رجرني ملف

 نم ميظعب ًافرتعم ًافئاخ ًاعشاخ ًاعضاخ :ًاليلذ ًارغاص كيدي نيب اذ انأ اهو
 نقوم «كتمحرب ًاذئال كحفصب ًاريجتسم ؛هتمرجأ اياطخلا نم ليلجو ؛هتلمحت بونذلا
 فرتعا نم ىلع هب دوعت امب يلع دعف «منام كنم ينعنمي الو ءريجم كنم ينريجي ال هنأ

 .كوفع نم كيلإ هديب ىقلأ نم ىلع هب دوجت امب يلع دجو .كلضف نم فرتقا امب
 اذه يف يل لعجاو «كئارفغ نم كلّمأ نم ىلع هب نمت نأ كمظاعتي ال امب يلع نئماو

 ؛كدابع نم كل نودعيتملا هب بلقني امم أرفص يندرت الو «كناوضر نم ًابيصن مويلا
 دادنألاو دادضألا يفنو ؛كديحوت تمدُق دقف تاحلاصلا نم هومّدق ام مذقأ مل نإو ينإف
 برقي ال امب كيلإ ُثبرتو ءاهنم يتؤت نأ ترمأ يتلا باوبالا نم تيئأو .كنع ءابشألاو
 ءكل ةناكتسالاو للذتلاو ءكيلإ ةباجإلاب كلذ تعبتأ مث هب برقتلاب الإ كنم دحأ
 .؛كيجار هدنع بيخي ام لق يذلا يتاجرب هتعفشو .كدنع امب ةقثلاو ؛كب نظلا نسحو
 ءاعربفتو ةليخ «نيعجرسلا قئاكلا 'رقفملا ىنتابلا «ليلذلا 'نيقحلا ةلاس ككاشو
 َنُمَي نم ايو ؛نيثيسملا لجاعي ال نم ايف نيربكتملا ربكتب ًاليطتسم ال :''”ذولتو ًاذوعتو
 يحتسي يذلا انأ .رئاعلا فرتعملا ءيسملا انأ «نيتطاخلا راظنإب لضفتيو نيرثاعلا ةلاقإب
 نهترملا انأ ءهسفن ىلع يناجلا انأو .كنمآو كدابع باه يذلا انأ ؛كزرابأو كدابع نم
 اذه موي يف يندمغتت نأ كتيرب نم تيفطصاو كقلخ نم تبختنا نم قحب كلأسأ ؛ هتيلبب

 نصحت ا (1)
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 لهأ هب ىلوتت امب ينلوتو .ًابئات كرافغتساب داعو ءًالّضْتتم كيلإ ءاج نم هب دمغتت امب
 .كتم ةناكملاو « كيدل ىفلزلاو .كتعاط

 هب تذقنتتساو «نيدبعتملا هب تدعسأو «نيتناقلا هب تلمعتسا اه ىلإ يبلقب ذخنو

 امع يندصيو ؛كنم يظح نيبو نيب لوحيو ؛كنع يئدعابي امم ينذعأو ؛نينواهتملا

 .ترمأ ثيح نم اهيلإ ةقياسلاو كيلإ تاريخلا كلسم ىل لّهَسو .ءكيدل لواحأ

 .تدعوأ امي نيقحتسملا نم قحمت نميف ينقحمت الو ا نم ىلع اهيف ةحاشملاو

 نع ينرجأو ؛ ةئتفلا تارمغ نم ينجنو ؛«كتقمل نيضرعتملا نم كلهت نم عم ينكلهت الو

 الو «ينقهرت ةصقنمو «ينقبوي ىوهو ؛ينلضي ودع نيبو ينيب لحو ؛ءالمإلا ذخأ

 بلقيف كيف لمألا نم ينسيؤت الو ءكبضغ دعب هنع ىضرت ال نم ضارعإ ينع ضرعت
 يل بهو عكدنع امع يهنت ةّيند ايند بح يبلق نم عزناو «؛كتمحر نم طونقلا ىلع

 يندرو «كتيفاع لابرسب ينلبرسو ءاياطخلا نرد ينع بهذأو ءنايصعلا سند نم ريهطتلا

 حلاص ىلع ينعأو .«كديدستو كاقيفوتب ينديأو .كئابعن غباوسي ينللجو «كتافاعم ءادرب

 ؛كتوقو كلوح نود يتوقو يلوح ىلإ ينلكت الو «لمعلا نسحتمو لوقلا يضرمو ةينلا
 الو ؛كركذ ينست الو .كئايلوأ يدي نيب ينحضفت الو :كئاقلل يئعبت موي ينرخت الو
 .كئالآل نيلهاجلا تالفغ دنع وهسلا لاوحأ يف هينمزلأ لب ؛كركش ينع بهذت

 ةبغر قوف كيلإ يتبغر لعجاو ؛ىلإ هتيدسأ امب فرتعأو ؛هينتيلوأ امب ينئأ نأ ينعزوأو
 ينهبجت الو ؛.كيلإ يتكاف دنع ينلذخت الو ؛نيدماحلا دمحح قوف كايإ يدمحو ؛نيبغارلا

 ىلوأ كنأو كل ةجحلا نأ ملعاو ؛ملم كل ينإف «كل نيدنئاعملا هب تيبج امب

 نأب كنم ىلوأ رفعت نآب كنأو ؛ةرفغملا لهأو ىوقتلا لهأو ؛ناسحإلاب دوعأو «لضفلاب
 ءديرأ ام اهب مظتني ٌةبيط ًةايح ينيحأف .رهشت نأ ىلإ كنم برقأ رتست نأب كنأو .بقاعت

 نم ةتيم ينتمأو .هنع تيهن ام بكترأ الو «هركت ام ينآ ال ثيح نم بحأ ام اهب غلبأو
 اذإ ينعضو :«كقلخ دنع ينزعأو كيدي نيب ينللذو «هنيمي نعو هيدي نيب هرون ىعسي

 ينذعأو ًارقفو ٌةقاف كيلإ يندزو ءكاوس نمع يتنغأو :كدابع نيب ينعقراو :؛كب تولخ
 هيلع تعلطا امين يندمغتو ؛ءائعلاو لذلا نمو ؛ءالبلا لولح نمو ؛ءادعألا ةتامش نم

 اذإو .هتانأ الول ةريرجلا ىلع ذخنألاو ؛هملح الول شطبلا ىلع رداقلا هب دمغتي امي ىنم
 كايند يف ةحيضف ماقم ينمقت مل اذإو ءكب ًاذارل اهنمب ينجنف ًاءوس وأ ةنتف موقب كرا

 .اهثيدحب كدئاوف ميدقو ؛اهرخاوأب كنئنم لئاوأ يل عفشاو ؛كترخآ يف هلثم ينمقت الف

 ينمت الو «يئاهب اهل بهذي ةعراق ينعرقت الو «يبلق هعم وقي آدم يل ددمت الو

 .اهتود شحرأ ةغبخ الو 0 للا ةعور ينعرت الو ؛ يناكم ايلجأ نم لمحي ةصيقن
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 «كتايأ ةوالت دنع يتبهرو ءكراذنإو كراذعإ نم يرذحو «كديعو يف يتبيه لعجا

 لازنإو «كيلإ ينوكسب يدرجتو «كل دجهتلاب يدرفتو .كتدابعل هيف يظاتيإب يليل رمعأو
 .كباذع نم اهلهأ هيف امم يتراجإو ران نم يتبقر كاكف يف كايإ يتلزانمو «كب يجئاوح

 نمل ٌةهظع ينلعجت الو .نيح ىتح ًايهاس يترمغ يف الو ًالماع ينايغط يف ينرذت الو
 الو .مهب ركمت نميف يب ركمت الو ءرظن نمل ٌةنتف الو ءربتعا نمل ًالاكت الو ؛ظعتأ

 «كقلخل اًؤزه ينذختت الو ءامسج يل لدبت الو ًامسا يل رّيغت الو :يريغ يب لدبتت

 .كل ماقتنالاب الإ انهتمم الو يضرمل الإ اعبت الو

 امل غارفلا معط ينقذأو .كميعن ةنجو ؛كناحيرو كحورو ؛كوفع درب يندجوأو
 .كدنعو كيدل فلزي اميف داهتجالاو «كتعس نم ةعسب بحت

 ىلإ ينقوشو .كماقم ينفخأو ءةرساخ ريغ يتّركو ؛ةحبار يتراجت لعجاو

 نركت امك يل نكو ؛نيتمؤملل يردص نم لغلا عزناو ءًاحوصن ةبوت يلع بتو ؛كئاقل
 يف ايما ًاركذو «نيرياغلا قدص ناسل يل لعجاو ؛«نيقتملا ةيلح ينلحو ٠ ؛نيحلاصلل

 قسو ءيدي كدئاوف نم ًالماو .يدل اهتمارك رهاظو ؛يلع كتمعن غوبس ممتو :نيرخآلا
 «كتايفصأل اهتنيز يتلا تانجلا يف كتئايلوأ نم نيبيطالا ينرواجو .يلإ كبهاوم مئارك

 .كيابحأل ةدقعملا تاماقملا يف كلحن فئارش ينللجو

 ينكلهت الو ءائيع ٌرقأو اهؤوبتأ ةباثم هلو .ًانئمطم هيلإ يوآ ًاليقم كدنع يل لعجاو

 لوجاو ةةهيتو ءيش لك ينع لزنأو «رئارسلا يلبت موي ينكنهت الو ءرتارجلا تاميظعب
 يبلق لعجاو «كلاضفإ نم ناحإلا ظوظح يلع رفوو «كلاون نم بهاوملا مسق يل
 .كتصاخ هب لمعتست امب ينلمعتساو ؛كل وه امل اًعرفتسم ىمهو ؛كدنع امب اقثاو

 ْ .كتعاط لوقعلا لوهذ دنع يبلق برشأو

 ةئينأمطلاو ءةعسلاو ةحصلاو ءةافاعملاو ةعدلاو ؛فافعلاو ىنغلا يل عمجاو

 نم يل ضرعي امب يت تاولخ الو ؛كتيصعم نم اهبوشي امب م :«ةيفاعلاو

 ام سامتلا نم ينيدو «نيملاعلا نم ٍدحأ ىلإ بلطلا نع يهجو نصو :كتنتف تاعزن
 ًاريصن الو ادي كباتك وحم ىلع مهل الو ءًارهظ لال را .نيقسافلا دنع
 كتفأرو ؛كتمحرو كتبوت باوبأ يل حتفاو ءاهب ينيقث ةطايح ملعأ ال ثيح نم ينطحو
 لعجاو ؛نيمعتملا ريخ كنإ كماعنإ يل ممتأو «نيبغارلا نم كيلإ ينإ ءعساولا كقزرو

 يلع مامإلا ءاعد ىهتنا) .نيملاعلا بر اي كهجو ءاغتبا ةرمعلاو جحلا يف يرمع يقاب

 .(هنع ىلاعت هللا يضر نيدباعلا ديز

 تيلص امك .دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا :ةفرع حمود رخأآ عاعد

 انا ”ٌبر## .(ةرم ةئام) مهعم انيلعو ؛«ديجم ديمح كلإ . ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع
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 يذلاك دمحلا كل مهللا 0 '« يك ٌباذَع انقر هس لا فو نصح اعيئذلأ ف

 ءارون يرصب يفو «ًارون يعمس يفو ءآرون يبلق يف لعجا مهللا .لوقت ام قوفو ؛لوقت

 كيلإو يبأم كيلإو ؛يتاممو يايحمو يكسنو يتالص كل مهللا ءًارون يناسل يفو
 يثارت يبر كلو ءيباثم

 ينإ مهللا ءرمألا تاتشو هردصلا ةموسوو هربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 رضغي ال هنإو ءًريثك ًاملظ يسفن تملظ ينإ مهللا ؛حيرلا هب ءيجت ام رش نم كب ذوعأ

 مهللا ءميحرلا ررفغلا تنأ كنإ ينمحراو .كدنع نم ًةرفغم يل رفغاف ءتنأ الإ بونذلا

 .نيرادلا يف اهب دعسأ ةمحر ينمحراو «نيرادلا يف ينأش اهب حلصت ةرفغم يل بع

 مهللا ءاذبأ اينم غيزأ ال ةماقتسالا ليبس ينمزلأو .ادبأ اهثكنأ ال اعوضلا يوت يلع بتو

 نع كتعاطبو .كمارح نع كلالحي يننغأو ؛ةعاطلا زع ىلإ ةيصعملا لذ نم يتنلقنا

 ريخلا يل عمجاو ءهلك رشلا نم ينذعاو «يبلق رّونو ؛ءكاوس نمع كلضفبو «كتي

 نيمحارلا محرأ اي

 جلي ام رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا ؛يرمأ يل ريو ؛يردص يل حرشا مهللا
 ال .رهدلا قئاوب رش نمو ؛حايرلا هب بهن ام رش نمو .راهنلاب جلي ام رش نمو ؛ليللاب
 ال ٌيح وهو ؛تيميو ييحي ؛دمحلا هلو كلملا هل ءهل كيرش ال ءدحو هللا الإ هلإ

 يف يل رفغاو .ىدهلاب يندها مهللا .ريدق ءيش لك ىلع وهو ريخلا هديب .ترمي
 .ىلوألاو ةرخآلا

 ريخ اي «كطخس عيمجو : :كغمقل ةأجفو ؛كتيئاع لوحت نم كب ذوعأ ينإ مهللا

 ةؤت ام لضفأ ةيثعلا يتطعأ ءهيدل ام لوؤسم مركأو ءهيلع لوزنم ربآو ءهيلإ دوصقم

 .نيمحارلا محرأ اي .كتيب جاجحو كقلخ نم ًادحأ

 .«تاومسلاو نيضرألا رطاف ايو ؛تاكربلا لزنئم ايو ؛تاجردلا عيفر اي مهللا

 يف يناسنت ال نأ يتجاحو .تاجاحلا كلأست ؛تاغللا فانصأب تاو كيلإ تجض

 يرس ملعتو .يناكم ىرتو .يمالك ممت كنإ مهللا ءايئدلا لهأ يتيسن اذإ ىلبلااو اد

 :ريجتسملا ثيغفتسملا ءريقفلا سئابلا ان ع 0
 وعدأو ؛ليلذلا بنذملا لاهتبا لهتبأو .نيكسملا ةلأسم كلأسأ ءهينذب فرتعملا لجولاو

 هقنأ كل مغرو .هدسج كل لذو ؛هتريع كل تضافو ؛هتقر كل تعضخ نم ءاعد

 .نيلوؤسملا ريخ اي .ًاميحر ًافوؤر يب نكو «ًايقش بر كتاعدب ينلعجت ال مهللا

 يل امف ؛يناسل يصاعملا تسرخأ يهلإ .يسفن مثال انأف هسفن كيلإ حدم نم يهلإ

 01 :ةبآلا «قرقبلا ةروع (1)
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 نإق .كتمحر غلبأ نأ ًالهأ كأ مل نإ يهلإ :لمألا ىوس ٌميفش الو ؛لمع نم ةليسو
 تناك نإو يبونذ نإ يهلإ .ينمحراف ءيش لك تعسو كتمحر ؛ينغلبت نأ لهأ كتمحر

 .ميرك اي يل رفغاف ؛كوفع بنج يف راغص يهف ًاماظع

 هيلإ ةرفغملا ىلإ داوعلا تنأو «بونذلا ىلإ داّوعلا انأ ءانأ انأو .تنأ تنأ ىهلإ

 كتجح مظعأ ام كناحبف .ًادصق كتيصعم ىلإ تهجوتو .ًادمع كتعاط نم تبنجت

 كانغو «كيلإ يرقفو ءيتجح عاطقناو ؛يلع كتجح بوجوبف .ينع كوفع مركأو :هيلع
 ءجار هاجر نم لضفأو ءعاد هاعد نم ريخخ اي .نيمحارلا محر اي يل ترفغ ام الإ ينع

 عيمج يل رفغاف كيلإ لسوتأ ؛مالسلاو ةالصلا ا ءمالسإلا ةمرحب

 يناجر قمحو .تلأس ام يل بهو ؛جئاوحلا يضقم ةم اذه يفقوم نع يتفرصاو «يبرنذ

 .تفاعت انيق

 تنأ ام يهلإ ؛هينتفرع يذلا ءاجرلا ينمرحت الف هيتملع يذلا ءاعدلاب كتوعد يهلإ

 نم كيلإ عرضتم ؛همرجب نيكتسم ؛هلذب كل عشاخ ءهبنذب كل رقم دبعب ةيشعلا عناص
 بلاط ءهنع وفعلا يف كيلإ لهتبم ءهملظ نم كل رفغتسم ؛هفارتقا نم كيلإ بئات ؛هلمع
 ايو «يح لك أجلم ايف «هبونذ ةرثك عم اذه هفقوم يف كل جار ؛هجئاوح حاجن يف كيلإ

 .كلهي هتثيطخبف ءاسأ نمو ءزوفي كتمحربف نسحأ نمو ؛نمؤم لك يلو

 كناسحإلو .انبلط كدنع امو ءانلمأ كايإو ءانخنا كئانئفيو ءانجرخ كيلإ مهللا

 كلمي نم اي ءانججح مارحلا كتيبلو ءانقغشأ كباذع نمو ءانوجر كتمحرو ءانضرعت
 قلامت هقوق الو ءىعدي بر هعم سيل نم اي ؛نيتماصلا رئامض ملعيو ؛نيلئاسلا جئاوح
 لاؤسلا ىلع دادزي ال نم ايو .ىشري بجاح الو «ىتؤي ريزو هل سيل نم ايو .ىشخي
 .ًاناسحإو ًالضفت الإ جئاوحلا ةرثك ىلعو .ًادوجو امرك الإ

 .ةنجلا كنم ًانارق لعجاف «كفايضأ نحنو ؟”ىرق فيض لكل تلعج كنإ مهللا

 اا جاد لكلو . ةيطع للان لكلو هةمارك رئاز لكلو ةزئاج ٍدفو لكل نإ مهللا

 كيلإ بغار لكلو ؛ةمحر كدنع امل محرتسم لكلو ؛ءازج كدع انه متل لكلو

 رعاشملا هذهب انفقوو ؛مارحلا كتيب لإ اندخو دقو .ًاوفع كيلإ لسوتم لكلو أ 1 20 فلز

 . انءاحر بيت كاف «كدنع امل ءاجر .ماركلا دهاشملا هذه ايدعاشو .ماظعلا

 تقطن ىتح ربعلا ترهظأو «كتمعن عباتتي سفنألا تنأمطا ىتح معنلا تعبات انهلإ
 ترهظأو ءكقح نع ريصقتلاب كؤايلوأ فرتعا ىتح ننملا ترهاظو ؛كتجحب تماوصلا

 .ةلزتمو ةيرق 22( ., ةَفاسش ن0
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 ءيش لك عضم ىتح كتردقب ترهقو «كتلدأب ضراألاو تاومسلا تحصتقأ ىتح تايآلا

 تلضفت اونسحأ نإو «تلهمأو تملح كدابع ءاسأ اذإ «كتمظعل هوجولا تتعو «كتزعل

 انيدان اذإو ءتبجأ انوعد اذإو .«توفعو ترفغ انبنذأ اذإو «؛ترتس انيصع اذإو «تلبقو

 .توعد كنع انيلو اذإو «تبرق كيلإ انلبقأ اذإو .تعمس

 نإ اَورَدَكِم َنِيِدَلِل لُث :نييبنلا متاخ دمحمل نيبملا كباتك يف تلق كنإ يهلإ
 .دوحجلا دعب ديحوتلا ةملكب رارقإلا مهنع كاضرأق 7 َنَلَس نم ام مهل رف ارهتني

 هذهي انل رفغاف «نيصلخم ةلاسرلاب هلو دمحملو (*”نيتبخم ديحوتلاب كل دهشن نحنو
 نيد يف لخد نم ظح نم صقنأ اهنم انظح لعجت الو ؛مارحإلا فلاوس ةداهشلا
 .مالسإلا

 ىلوأ تناو كديبع نحنو ءانناميأ تكلم ام قتعي كيلإ برقتلا تببحأ كنإ انهلإ
 قحأ تنأو .كئارقف نحنو انئارقف ىلع قدصتن نأ انترمأ كنإو ءانقتعأف لضفتلاب
 مركلاب قحأ تنأو انسفنأ انملظ دقو انملظ نمع وفعلاب انتيصوو ءانيلع قدصتف «لوطلاب
 دل فو ٌةتكح اينّذلا نإ اكْناد اكبر انالوم تنأ انمحراو انل رفغا انبر ءانع فعاف
 , #37 داَثلأ َباَّذَع اَنِقَو تح

 يف صالخإلا مهملاو ءانمدق امب اهنع انيفتكا ةفرع موي يف ىرخأ ةيعدأ كانهو

 .ءاعدلا عيمس هللاو ؛هظافلأ درجم ال هياعم دصقو ءاعدلا

 موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو هياحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيدلا

 001 :ةيآلا :ةرقيلا ةروس ش3 08 !ةيألا ؛لاغنألا ةروس 00
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 لوصولا قرط برقأ وهو «جرفلا باوبا مظعا نم لسوتلا
 ناك اذإ ًاصوصخو :ءبولطملا لوصحو لوماملا غولب ىلإ
 دي بوركلا جرقمو للعلا يفاش بوبحملا بيبحلا هاجب كاذ
 .بوسنم هيلإ نمو هلآ ىلعو

 لسوتلا نع نايبت مكحأو نايب عورأب ةنثلا ثدحتت :لامعالاب لسوتلا

 طهر ةثالث قلطنا» :ِْلي لوقي ذإ ؛هريغو يراخبلا هاور يذلا راغلا ثيدح يف لامعألاب

 تدسف لبجلا نم ةرخص تردحناف هولخدف راغ ىلإ تيبملا مهاوآف ءمكلبق ناك نمم

 حلاصب هللا اوعدت نأ الإ ةرخلصلا هذه نم مكيجني ال هللاو :اولاقف ءراغلا مهيلع

 ؛ناريبك ناخيش ناوبأ يل ناك هنإ :مهنم لجر لاقف .مكنع اهجرفي هللا لعل .مكلامعأ

 ىتح امهيلع حَرأ ملف اموي رجشلا بلط ينقاعف ؛ًالام الو ًالهأ امهلبق قبغأ ال تتكو
 تهركو امهظقوأ نأ تجرحتف نيمئان امهتدجوف هب امهتنجف امهقوبغ امهل تبلجف ءامان
 قرب ىتح امهظاقيتسا رظتنأ يدي ىلع حدقلاو تمقف ءًالام الو ًالهأ امهلبق قبغأ نأ
 ام انع جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ ٌتلعف تنك نإ مهللا ءامهقوبغ ابرشف اظقيتساف ءرجفلا

 .هنم جورخلا نوعيطتسي ال ًاجارغنا تجرفناف ءهيف نحن

 نع اهتدوارف يلإ سانلا ّبحأ تناكو مع تنئب يل تناك هنإ مهللا :رخآلا لاقو
 رانيد ةئامو نيرشع اهتيطعأف ينئءاجف «نينسلا نم ةئس اهب تملأ ىتح تعنتماف اهسفن
 ضفت نأ كل لحي ال :تلاق اهيلع ٌثردق ىتح تلعفف اهسفن نيبو ينيب يلخت نأ ىلع

 يلإ سانلا بحأ يهو اهنع ٌتنرصناف اهيلع عوجرلا نم ُتجرحتف ءهقحب الإ متاخلا
 ام انع جرفاف كهجو ءاغتبا كلذ ٌتلعف ُتنك نإ مهللا ءاهتيطعأ يذلا بهذلا تكرتو
 .اهنم جورخلا نوعيطتسي ال مهنأ ريغ ةرخصلا تجرفناف ؛هيف نحن

 دحاو 0 مهتيطعأف ءاَرجَأ ترجاتسا ينإ مهللا :كلاثلا لاق مث

 .يترجأ ىلإ ذأ هللا دبع اي :لاقف نيح دعب ينءاجف ؛هرجأ ترمثف هل يذلا كرت مهنم
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 ال هللا دبع اي :لاقف قيقرلاو رقبلاو معنلاو لبإلا نم كترجأ نم ىرت ام لك :هل تلق
 . ًائيش هنم كرتي ملو هفاتساف هلك كلذ ذخأن .كب ءزهتسأ ال ينإ :تلقف :يب ءىزهتست
 ةرخصلا تجرفناف ءهف نحن ام انع جرفاف كهجو ءافتبا كلذ ٌتلعف ٌتنك نإ مهللا
 هتلاسر ةعورلا يناعم ىلجأب عئارلا ثيدحلا اذه ىدأ دقل .6"نوشمي راغلا نم اوجرخف

 ةرخصلاب راغلا مهيلع دسني نأ لبق اهوتأ يتلا لامعألاب ءاعدلاب راغلا لاجر لسوت نع

 .هنم جورخلا نيبو مهني تلاح يتلا

 :هدوجو لبق ٍةهِكَي يبنلاب لسوتلا
 :هب مدآ لسوت
 ةكردتسملا» يف مكاحلا لاق .عِيَي يبنلاب لسوت دق مدآ نأ ثيدحلا يف ءاج دقو

 نب قاحسإ دمحم نسحلا وبأ انثدح ؛لدعلا روصتم نب دمحم نب ورمع ديعس وبأ انثدح

 نب ليعامسإ انثدح .يرهفلا ملم نب هّللا دبع ثراحلا وبأ انثدح «يلظنحلا ميهاربإ
 لاق :لاق ِكَو رمع نع هدج نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا ديع انأبنأ ؛ةملسم
 ترفغ امل دمحم قحب كلأسأ ءبر اي :لاق ةئيطخلا مدآ فرتفا امل» :ِةِيكَي هللا لوسر

 ينتقلخ امل كنأل بر اي :لاق ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيكو مدآ اي :هللا لاقف «يل

 ال هلإ ال ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف يسأر تعفر ؛كحور نم ىف تخفنو كديب
 لاقف .كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت مل كنأ تملعف هللا لوسر دمحم هللا

 دمحم الولو .كل ترفغ دقف هتحب ينعدا «يلإ قلخلا بحأل هنإ ءمدآ اي تقدص :هللا

 نم .ًاضيأ يقهيبلا هجرخأ دقو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق .«كتقلخ ام
 .(62 ص 1 ج) «بهاوملا حرشا

 ةيادبلا" يف ريشثك نبا ظفاحلا مهنم ءاملعلا نم ةلمج ثيدحلا اذه لقن دقو

 هيفو 'طسوألا» يف يناربطلا هاور :لاقو يمثيهلا ظفاحلاو :(180 ص 1 ج) «ةياهنلاو

 ءافشا هباتك يف يكبللا ثيدحلا ححصو :(253 ص 8 ج دئاوزلا عمجم) مهفرعأ مل ام

 صئاصخلا يف يطويسلا ظفاحلاو .ينيقلبلا جارسلاو ؛مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا

 .682 ص 1 ج ؛بهاوملا حرش» يف يناقرزلاو يتالطسقلاو ؛ىربكلا

 .عوضوملا اذه يف نيثيدح ةيميث نبا ىور :ثيدحلل ىرخأ تاياور

 تلق :لاق ةرسيم ىلإ هدنسب يزوجلا نب جرفلا وبأ ىور :لاقف امهب ًادهشتسم امهدروأو
 نهاّوسف ءامسلا ىلإ ىوتساو ضرألا هللا قلخ املا :لاق ؟اًيين تنك ىئم هللا لوسر اي

 .ءايبنألا متاخ هللا لوسر دمحم شرعلا قاس ىلع بتك :؛ىشرعلا قلختو ؛تاومس عبس

 بابقلاو قاروألاو باوبألا ىلع يمسا بتكف ءاوحو مدآ اهنكسأ يتلا ةنجلا هللا قلخخو

 يمسا ىأرف شرعلا ىلإ رظن ىلاعت هللا هايحأ املف ءدسجلاو حورلا نيب مدآو مايخلاو
 .«هيلإ يمساب اعفشتساو ابات ناطيشلا امهّرغ املف ءكدلو ديس هنأ هللا هريخأق



 لسوتلا باب 0

 جرفلا يبأ خيشلا قيرط نمو ؟ةوبنلا لئالد" باتك يف ظفاحلا ميعن وبأ ىورر

 .يرهفلا ديعس نب دمحأ انثدح ؛نيدشر نب دمحأ انئدح ؛دمحأ نب ناميلس انثدح

 رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا ديع نع :يندملا ليعامسإ نب هللا دبع انثدح

 اي :لاقف هسأر عفر ةثيطخلا مدآ باصأ املا :ْي هللا لوسر لاق :لاق باطخلا نبا

 امل كنإ بر اي :لاقف ؟دمحم امو :هيلإ ىحوأف «يل ترفغ الأ دمحم قحب ؛بر

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :بوتكم هيلع اذإف كشرع ىلإ يسأر تعفر يقلخ تممتأ
 ترفغ دق ءمعل :لاقف كمسا عم همسا تنرق ذإ كيلع كقلخ مركأ هنأ تملعف ؛هللا

 هلبق يذلا ديؤي ثيدحلا اذهف .«كتقلخ ام هالولو ؛كتيرذ نم ءايبنألا رخآ وهو .كل

 .(150 ص 2 ج) ؛ىواتفلا" نم ةحيحصلا ثيداحالل ريسفتلاك امهو

 ثيدحلا ةمئأو ءاملعلا لوصف نم ةعامج هتلقنو هصصص ثيدحلا اذه نأ لصاحلاو

 .ةيوبنلا ةئسلا ىلع ءانمألا مهو ةيلاعلا مهتناكمو فورعملا مهماقم مهل نيذلا هظافحو

 ال نأ هيف طرش يذلا هباتك يف يقهيبلا هلقنو «ينيقلبلاو يكبسللاو يطويسلاو مكاحلا مهنمف

 . ؟ىواتفلا» يف ةيحيت نبا هب دهشتساو ؛ةيادبلا١ يف ريثك نبأ هركذو ؛تاعوضوملا جرخي

 2 هلئا لوسرب لسوتلا ثيدحلا يفر :مدأ لسوت ثيدح نم ةمهم دئاوف

 لسوتملل نوكي نأ ىلع لسوتلا ةحص يف رادملا نأو .هيف هدوجوب ملاعلا فرشتي نأ لبق
 نأ ملعي هنمو ءايندلا راد يف اًيح هنوك طرتشي ال هنأو «لجو زع هبر دنع عيفرلا ردقلا هب

 ريغب هاوه عبتا نم لوق ايندلا راد يف هتايح تقو الإ دحأب حصي ال لسوتلا نأب لوقلا
 . هللا نم ىده

 هلأ دمع ْنِ بِك َمُهَدآَج اًنَبَرظ :ىلاعت هللا لاق :ِِلَت هب دوهيلا لسوت
 ب ايدكس اورق اق اق مهد اَنَلَع اوُرَمَك َنيِدَلا َلَع بومتنَتَب ُلَبَك ني اوناكَو مُهَمَم اَمِل ٌقْدَصُم

 ."74 69 تيريككلا َلَع هنأ هنن
 تعدق دوهي تمره اوقتلا املف .نافطغ لتاقت ربيخ دوهي تناك : سابع نبا لاق

 ىف انل هجرخت نأ انتدعو يذلا ىمالا ىبنلا قحب كلأسن انإ :اولاقو ءاعدلا اذهب دوهي
 «نافطغ اومزهف ءاعدلا اذهب ارعد اوقتلا اذإ اوناكف :لاق مهيلع انرصنت نأ نامزلا رخآ
 َنيِذْلا َلَع كرْمِتْْمََي لت ني تاو :ىلاعت هللا لزنأق ءاورفك يي يبنلا ثعب املف
 ريسفت») ”#تيفكلا َلَع هس ُهَنْمَلَْلط :هلوق ىلإ (دمحم اي كب :يأ) 24و
 .(27 26 ص 2 ج) «يبطرقلا

 .89 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (3) .88 :ةيألا .ةرقبلا ةروس 41)

 .89 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس (2)
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 نب نامثع نع :هئافو دعبو ةتابح يف د يبنلاب لسوتلا

 هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض لجر هءاجو ليي هللا لوسر تعمس :لاق ه5 فينح
 مث أضوتف ةأضيملا تنا" :ِةب# لاقف ؛يلع قش دقو دئاق يل سيل هللا لوسر اي :لاقف

 اي ؛ةمحرلا يبن هي دمحم كيبنب كيلإ هجوتاو كلأسأ ينإ مهللا : لق مث نيتعكر لص

 يف ينعفشو ّيف هعفش مهللا ءيرصب نع يل يلجيف كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم
 مل هنأكو لجرلا لخخد ىتح ثيدحلا انب لاط الو انقرفت ام هللاوف :نامشع لاق 41يسفن

 .رض هب نكي

 , ءاجرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه ؛ مكاحلا لاق

 .(519 ص 1 ج) حيحص هنإ :ثيدحلا نع يبهذلا لاقو

 نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو
 .تاوعدلا باوبأ يف ننسلا رخآ يف هركذ .يمطخلا ريغ وهو رقعج يبأ ثيدح

 اذك) .فدحيصحصما يف ةميزخخ نباو هجاه نيباو يئاسنلا اه ةاورو :يرذنملا لاق

 68 ص 11ج « ةجاحلا ةالص يف بيغرتلا باب ؛لفاوبلا سباتك ة«بيغرتلا» يف

 نم ةغيصلا هذه ةباحصلا ضعب لمعتسا دق لب لي هتايحب ًاصاخ اذه سيلو
 نأ يهو (ةصضق هلوأ يف ركذو ثيدحلا ازو يناربطلا ىور دقف فت هتافو دعب لسوتلا

 تفتلي ال لذ نامثع ناكو هل ةجاح يف هنو نافع نب نامثع ىلإ فلتخي ناك ًالجر

 نامثع هل لاقف هيلإ كلذ اكشف فينح نب نامثع لجرلا يقلف ؛هتجاح يف رظني الو هيلإ

 كلأسأ ينإ مهللا :لق مث نيتعكر هيف لصف دجسملا تئا مث ةأضيملا تنا :فينح نبا
 يضقيف كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم اي ءةمحرلا يبن تن ع دمحم ائيبثب كيلإ هجوتأو

 . كتجاح ركذتو يتجاح

 هديب ذأ ىتح باوبلا ءاجف نامثع باب ىتأ مث هل لاق ام منصف لجرلا قلطناف
 اهاضقن هتجاح ركذف ؟كتجاح ام :لاقو ء.ةفتطلا ىلع هعم هسلجأف نامثع ىلع هلخدأف
 ةجاح كل تناك ام لاق مث .ةعالا هذه تناك ىتح كتجاح تركذ ام :لاق مث ءهل
 ًاريخ هللا كازج :هل لاقو فينح نب نامثع يقل هدنع نم جرخ امل لجرلا نإ مث ءانتئاف
 ام هلاو :فينح نب نامثع لاقف .ّيف هتملك ىتح يلإ تفتلي الو يتجاح يف رظني ناك

 هل لاقف ؛هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض لجر هانأو ِديك هللا لوسر تدهش نكلو هتملك
 هل لاقف .هيلع قش دقو دئاق يل سيل هللا لوسر اي :لاقف !؟ربصت وأ» :ك يبنلا
 نامثع لاقف :ةتاوعدلا هذهب عدا مث نيتعكر لص مث أضوتف ةأضيملا تنا» :ِ# يبنلا
 هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدحلا انب لاط الو انقرفت ام هللاوف :فينح نبا
 رمق
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 يف اذكر حيحص ثيدحلاو 2 ا هاور :يرذعملا لات

 كلذ لقنو ءىسدقملا هَّللا دبع وبأ ظفاحلاو «يناربطلا ظفاحلا اهححص ةصقلاف
 - .ةيميت نبا خبشلاو يمئيهلا نيدلا رون ظفاحلاو يرذنملا ظفاحلا حيحصتلا

 اكش نم ملع ةصقلل دهاشملا ثيدحل يوارلا فينح نب نامثع نأ ةصقلا لصاحو

 هل ءادنلاو فَي يبنلاب لسوتلا هيف يذلا ءاعدلا اذه هتجاح ءامضق نع ةفيلخلا ءاطبإ هيلإ

 عم نامثع مالك ببسب تيضف هتجاح نأ لجرلا نظ املو كليو هتافو دعب هب ًائيغتسمم
 هل تبثيل .هدهشو هعمس يذلا ثيدحلاب هثدحو نطظلا كلذ يفنب فينح نبا رداب ةفيلخلا
 هنأ فلحلاب هل كلذ دكأو ؛هب هتئاغتساو هل هتادنو يق هب هلموتب تيضق امنإ هتجاح نأ

 .هنأش يف ةفيلخلا ملك اه

 تاصرع يف هب لسرتلا امأ :ةمايقلا موب تاصرع ىف كي هي لسوتلا
 هيف كلذ لكو ءرتاوتلا غلبم تغلب ةعافشلا ثيداحأ نإف هيف ةلاطإلل ةجاح الف ةمايقلا موي
 بركلا دتشاو فوقولا مهيلع لاط اذإ فقوملا لهأ نأب ديفت يتلا ةحيرصلا صوصنلا

 مث ىسومب مث ميهاريإب مث حونب مث مدآب نوئيغتسيف ءايبنألاب مهتبرك جيرفت يف اوئاغتسا
 فعسأو مهتئاغإ ىلإ عراس قي هب اوثاغتسا اذإ ىتح نيلسرملا ديس ىلع مهليحيف ىسيعب
 عفرأ نأ :يدانُي ىتح كلذك لازي الو ًادجاس ّرْخي مث كاهل انأ اهل انأ» :لاقو مهتبلط

 بر نم ريرقتو نينمؤملا رئاسو نيلسرملاو ءايبنألا نم عامجإ اذهف ؛عفشت عفشأو كسمأر
 نمو ءجرفلا ميتافم مظعأ نم نيبرقملا ربكأب دئادشلا دنع ةثاغتسالا نأب نيملاعلا

 .نيملاعلا بر ىفر تايجوم

 نإ َمُهّيَت مهن َلاَثَر :ىلاعت هللا لاق :نيقياسلا ءايبنألا راثآب لسوتلا
 0 78 ةيقبو مك 0 نم ٌةئيكَس هيف ٌتوُباَتلآ مكسب نأ ءيكسلم هياء

 رك نإ ْعْكحَل هب تكل ىف د هر د ل
 .3« © تينيزُت

 هيلع يوتحي امل كرايم قوندنص وه ةميركلا ةيآلا هذه يف رركذملا توباتلا اذه

 اصعو ءىسوم اصعو .قاثيملا :هيف ناكو :نيقباس ءايبنأ نع ةثوروم ةيوبن راثآ نم
 بايثو .ءايبنألا رودص هيق لسغت تناك ءبهذ نم تسطو ءةاروتلا نم ناحولو ؛نوراه

 248 :ةيآلا :ترقبلا ةروس (1)
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 ْمُكَيَر نم ُهئِبِكَس هيف :هلوقب نآرقلا اهيلإ راشأ يتلا يف ٠ راثآلا هذهو .نوراه

 74يوم ُلاَدَو توم لاَ كرك كَ هيفي

 مهيديأ نيب هئومدقيو مهئادعأ ىلع نورصنتسيو هب نوكربتي ليئارسإ يتب دنع ناكو

 هبلسف هللا مهبقاع يصاعملا مهثم ترثك املف هللا ىلإ هب نولسوتيو ؛مهبورح ىف
 م لا كو و ا ع :ةقلامعلا

 رصتخم) .4'2 ُتوُباَتل ا نأ حياء َّنإ كتبت كل لاقت نلت لزق
 ريسفت” و 08 ص 2 ج هل ؛ةياهنلاو 0 :313 ص 1 ج هريثك نبا ريسفنا نم

 ,(247 صم 3 جايمطرقل

 0 د و علا او كب تنب ةمطاق

 تيعبو يبيحي يذلا هللا" :لاقف هيف مجطضاف ٌدْيَِي هللا لوسر لخد عرف املف اديب هبارت

 ءاهلشدم اهيلع عسوو ؛ اهتجيحع اهنقلو ها تنب ةمطاق يمأل رفغأ اكن وهي هي يح رهو

 اهولخدأو .اعبرأ اهيلع رّبكو ءنيمحارلا محرأ كنإف ءيلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب

 .مهنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأو سابعلاو وه دحللا

 نابح نبا هقثو حالص ني حور هيقو - !طسوألاو ريبكلا» يف يناربطلا ةأور

 ص 9 ج دئاوزلا عمجمم يف اذك) حيحصلا لاجر هلاجر ةمقبو بففعض هيقو مكاحلاو

 . مكاحلاو يناربطلاو نابح نبا ثيدحلا ححص دقو :تلق (7

 مل ينإف ءاذه ياشمم قحبو كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا :لاقف ةالصلا ىلإ

 .كتاضرم ءاغتباو كطخس ءاقتثا تكتحجرمخو : تل *ةلو ءاير الو ًارطب الو ًارشأ جرخأ

 هللا لبقأ .تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ يبونذ يل رفغت نأو راتلا نم ينذيعت نأ كلأسأف

 .(178 ص خ1 ج - «بيهرتلاو بيغرتلا) يف اذك هيما نيا هاور)

 نياو يقارعلا هئسنح دقو ميعت وبأو ينسلا نباو ؛اةحصصا ين ةميرخ نبا ةارو

 قحبا انه لكي لوقو .223 ص 1 ج «ءايحإ رافسألا لمح نع يتغملا» رظنا .رجح

 .ًاعم امهب لسوتلا حصن ًاعيمج تاومألاو ءايحالل لماش «نيلئاسلا

 اذهو للي هراثآب نوكربتي اوئاك قو ةباحصلا نأ تبث هدي هراثآي لسوتلا

 .248 :ةيآلا ؛ةرقبلا ةروس (2) .248 :ةيآلا ءةرقبلا ةروص (1)
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 عقي لسوتلا نأل ىلاعت هللا ىلإ هراثآب لسوتلا وهو الأ ءدحاو ىنعم الإ هل سيل كربتلا

 , طقف دحاو هجو ىلع ال ةريثك هوجو ىلع

 برقب نفدي نأ ىلع صرحلا لك صرحي باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اذهف
 كلذ يف ةشئاع ةديسلا نذأتسيل هللا دبع هدلو ثعبيف ءةافولا هترضح نيح هلو هللا لوسر
 هديرأ تنك :لوقتف ءاهسفنل ناكملا اذه ديرت تناك اهنأ نلعت ةشئاع ةديسلاب اذإو

 اذإو «ةميظعلا ةراشبلا هذهب ءابأ رشبيو هللا دبع بهذيف :يسفن ىلع هنرثوالو «يسفنل
 يف ةصقلا ليصفت رظناو ؛كلذ نم ىلإ ّمهأ ءيش ناك ام هلل دمحلا :لوقي رمعب
 . يراخبلا

 هللا لوسر برقب نفدلا ناك اذاملو ؟ةشئاع نمو رمع نم صرحلا اذه ىنعم امف
 هنتافو دعب 8 يبنلاب لسوتلا الإ ريسفت كلذل سيل ؛؟رمع ىلإ ءيش بحأو ءيش مهأ

 .هنم برقلاب كربتلاو
 وهف سنأ لوقي هي هللا لوسر اهنم برش يتلا ةبرقلا مف عطقن ميلس مأ هذهو

 . اندنع

 .هقلح امل لق هسأر رعش نم ةدحاو ةرعش ذخأل نوقباستي ةباحصلا ءالؤهو

 اهلغن نحنف :لوقتو 2 هللا لوسر ةبجب ظفتحت ركي يبأ تنب ءامسأ هذهو

 .اهب يفشتسن ىضرملل
 هنم طقسي مث ءنامشعو رمعو ركب وبأ هدعب هب ظفتحي و هللا لوسر متاخ اذهو

 . متاخلا رثب مويلا ىلإ هل لاقيف هب ًانورعم رئبلا راص ىتح رثبلا يف
 يف يمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق :هتافو دعي ِيِكَج يبنلا ربقب لسوتلا

 انئدح :؛نامعنلا وبأ انثدح :هتوم دعب كي هيبن ىلاعت هللا مركأ ام باب :«ننسلا» هباتك

 ةنيدملا لهأ طحق :لاق هللا دبع نب سوأ ءازوجلا وبأ انثئدح ؛يركبلا كلام ني ورمع
 ىلإ ""اوك هنم اولعجاف لكي يبنلا ربق 5 اورظنا :تلاقف ةشئاع ىلإ اوكشف ًاديدش أطحت

 تبن ىتح أرطم انرطمف اولعفف لاق ءفقس ء ءامسلا ع 0 ا

 ج ؟يمرادلا ننس# ها) .قتفلا ماع يمف محشلا نم تقتفت ىتح لبإلا تنمسو بشعلا

 .(43 ص ]1

 فرشأ دسج مض هنوك ثيح نم لب ًاربق هنوك ثيح نم ال و هربقب لسوت اذهف
 ةبقنملا كلت قحتساو ءةميظعلا ةرواجملا هذهب فرشتف ؛«نيملاعلا بر بيبحو نيقولخملا

 . ةميركلا

 .ةذفان : يأ وك عمج يهو أوك ىنعمر 004(
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 :الاق يسرافلا ركب وبأو ةداتق نيرصن وبأ انربخأ ؛يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 انثدح ٠ ىيحي نب ىيحي انثدح .يلهذلا يلع نب ميهاربإ انثدح ءرطم نب رمع وبأ انثدح

 نمز يف طحق سانلا باصأ :لاق كلام نع حالص يبأ نع شمعألا نع ةيواعم وأ

 دق مهنإف كتمأل قستسا لوسر اي :لاقف 8 يبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف باطخلا نب رمع
 مهربخأو مالسلا ينم هئرقأف رمع تنا» :تلاقف مانلا يف و هللا لوسر هاتأف ءاوكله

 ام بر اي :لاقف ءرمع ربخأف لجرلا ىتأف 'سيكلا سيكلاب كيلع هل لقو .نوقسم مهنأ

 .(رشع ةيئامث ةنس ثداوح يف 91 ص 1

 كلام نع نامسلا حلاص يبأ ةياور نم حيحص دانسإب ةييش يبأ نيا ىورو
 ءاجف هنع هللا يضر رمع نمز يك طخحف 0 باصأ :لاق 0 0 داكو 00

 ثراحلا نب لالب وه روكذملا مانملا يف يذلا نأ 'حوتفلا» يف فيس ىور دقو
 265 ص 2 ج يرابلا حشف) .ها حيحص هدانسإ رجح نبا لاق .ةباحصلا لجأ ينزملا

 نأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ :برحلا ىف ديلي يبنلاب نيملسملا لسوت

 :هصن ام لاق ء(هادمحم اي) :ناك ةماميلا ةعقوم يف نيملسملا راعش

 لصي نأ بقرتي لعجو ةملسم لابجل راسو مهزواج ىتح ديلولا نب , دلاخل لمحو

 انأ انأ ؛دوعلا ديلولا نبأ انأ :لاقو زاربلا اعدو «٠ «نيفصلا نيب فقو مث «عجر مث .هلتقيف هيلإ

 ةيادبلا) , (ةأاذمحم اي) ذئمري مهراعش تاكو :نيملسملا راعشب ىدان مث ءديزو رماع نبا

 .(324 صا 6 ج ةياهملاو

 دنع انك :لاق سنخ نب مثيهلا نع :دئادشلاو ضرملا ىف هي لسوتلا
 كيلإ سانلا بحأ ركذا :لجر هل لاقف هلجر تردخف امهنع هللا يضر رمع نب هللا ديع
 .لاقع نم طشن امنأكف .دمحم اي :لاقف

 نبا هل لاقف امهنع هللا يضر سابع نبا دنع ٍلْججَر لْجِر ثردخ : :لاك دهاجم نعو

 نبا خيشلا هركذ) .ةهردخ بهذف لي دمحم * لاقف .كيلإ سانلا ٌبحأ ركذا : سايع

 ةروص يف لسوت اذهف .(185 ص نيعبرألاو عبالا لصفلا يف «بيطلا ملكلا» يف ةيميت
 . ءادنلا

 ! :لاق هني هللا يبن نع ناوزغ نب ةبتع نع هيو يبنلا ريغي لسوتلا
 نإف 0 هللا اع اي :لقيلف ءسينأ اهب ضل نضرأ انوع دارأ وأ ًائيش مكدحأ لضأ
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 يف فعض ىلع اوقثو هلاجرو يناربطلا هاور) .كلذ بّرجم دقو مهارن ال ًادابع هلل

 .(ةبتع كردي مل يلع نب ديزي نأ الإ ء.مهضعب

 ةظفحلا ىوس ضراألا يف ةكئالم هلل نإ :لاق خي هللا لوسر نأ سابع نبا نعو
 ينونيعأ هانيلف ةالف ضرأب ةجرع مكدحأ باصأ اذان . رجشلا قرو نم طقي ام نوبتكي

 .؟تاقث هلاجرو يناربطلا ةاورز . هللا داع اي

 مكدحأ ةباد تتلفنا اذإ» :ِكِلَو هللا لوسر لاق :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نعو
 ضرالا يف ًارضاح هلل نإف ءاويحا هللا دابع اي اوسبحا هللا دابع اي :دانيلف ةالف ىضرأ

 .(امكيلع هسبحيس» دازو «يناربطلاو ىلعي وبأ هاور) .«هسبحيس

 «دئارفلا عبلمو دئاوزلا عممجم) نم ها .افيعض رهو ناسح نب فورعم هيفو

 .ًاضيأ ءادنلا ةروص يف لسوت اذهف

 .؟رانلا نم كب ذروعأ 0 يبنلا ديحمو ليئاكيمو ليفارمإو

 وه :هجيرخت دعب ظفاحلا لاقو ءينسلا نبا هاور :«راكذألا» يف يوونلا لاق

 .(139 ص 2 ج نالع نبال راكذألا حرش) نسح ثيدح

 .حرشلا يف اذه ىلإ نالع نبا راشأ دقو .خلا . . .ليربجب كيلإ لسوتأو



 ةيوبنلا ةرايزلا باب

 عمجاأ دقو 5 لوسرلا ةرايز جرفلا باوبا مظعأ نمو
 فالتخا ىلع ضرالا عاقب يف نوملسملا قفتاو ءاملعلا

 ىلع مهراكفاو مهدئاقع نيابتو مهبراشمو مهبهاذم
 اهيلع لابقإلا يق سائلا بيغرتو قي هترايز ةيعورشم
 ىلإ للا ليبسو ةمحرلا باب يشو ال فيكو ءاهل لاحترالاو
 لاثتو ؛ةيئاسحإلا اياطعلا حشمت ءاهب ةمكحلاو قحلا
 .ةيئاقرعلا بهاؤملا

 دعسيو .نولزاتلا معنيو نوذئاللا منغي ةامح يفو «نررئازلا أنهي هتحاس يفذ

 باجتستو تاجاحلا ىضقت ههاجب لسوتلاو هيدي نيب فوقولا يفو «نودصاقلا هتعافشب

 نضام َكِلَذ نول نوينابرلاو نوفراعلا حرفيو نورئازلا فرشتي مهيلع مالسلا هّدربو
 3 و اكمل

 . . 2« ةوجآحج+ حهشتأ اوبل دإ مكهَتأ ولَوؤ

 ىلإ ةعراسملاو 25 هيبن تايصوصخ مهفو هتعاطل كايإو هللا ينقفو  ملعا

 .سايقلابو ةمألا عامجإو ةّنسلاو باتكلاب ةبولطم ةعورشم لب هترايز نأ - هتاضرم

 هللا اوُرَمْتَتْسَد كوئاحب مهن اويل ذإ ْمْكَتَأ رَلَوط :ىلاعث هلوقف باتكلا امأ
 ءيجملا ىلع ةمألا ثح ىلع تلد 4م اب هم اودَجول لوا دل رتفتنت رع

 ,84 !ةيألا فىاسلا ةروس (3) .26 :ةيألا .نيققطملا ةروسص 41)

 .64 :ةيألا ىانلا ةروص (2)
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 ةيوبنلا ةرايزلا باب 2

 مهنأ ىلع اه تلدو ؛هتومب عطقني 5 اذهو مهل هراقغتساو ؛هدنع رامفغتسالاو هلي هيلإ

 هللا رافغتساو مهرافغتساو هيلإ مهئيجمي - ببر الو كش الب  ًاميحر ًاباوت هللا نودجيس

 َكْيَّذِل رفَْمَتْساَو# :ىلاعت هلوق صنب نينمؤملا عيمجل لصاح رهف هي هرافغتسا امأف - ٠

 كلذ ةيآلا ) نم 00 0 ةياحصلا .ضعب نع ملسم يف مد ُ 4 ليؤللاو اهم 9

 يه لب «مهرافغتسا نع يو لوسرلا راقعتسا رخأت نيعي ام ةيآلا يف سيلو «هتمحرو

 مهئيجمل مهلاخدإ | دصقلا كاف .هرخأتو همدقت نيب قرف ذي هنأ كايؤي ىنعملاو ةلمتحم

 مهل رمح انلعج نإ اذه 2 يبنلا راقغتسا هلمثي لس ثحت مهرافغتساو

 دلع هراقعتسا نإ انلف اذإ هنأ امك ءكلذل جاتحي كلذ 230 8 ىلع ًافطع يم لآ

 ىلع هفطع هرضي الف ؛ةيتألا ثيداحألا هيلع تلد امك هتايح لاحب ديقتي ال هتمأل

 هتمحرو هتنفش لامك ملع دقو «ةتوم دعب هتمأل هرامشتسا نكمأ ذإ كلو أودع مفعم #

 يف ًارفغتسم للي هيلإ ءيجي نمل ةلصاح ةيآلا يف ةروكذملا ةثالثلا رومألا نأ ريدقت لك

 مومعب معت ؛«ةايحلا لاح يف نينيعم موق يف تدرو نإو ةميركلا ةيآلاو .هتافو دعبو هتايح
 اهنم ءاملعلا مهف كلذلو «تامملا دعبو ةايحلا يف فصولا كلذ هيف دجو نم لك ةلعلا

 يتأي امك ؛ىلاعت هللا ًارففتسم اهأرقي نأ 5 هربق ىتأ نمل اوبحتساو .نيئاجلل مومعلا

 «بهاذملا عيمج نم لا يل نرفنصملا اهركذ يذلا يبتعلا ةياكح عم كلذ

 نم هافتسيو ءاهلعف هل نَسُي يتلا هبادآ نم اهوأرو رئازلل اهوبحتسا مهلكو ءنوخرؤملاو

 هيلإ ءيجملل ةبلاط ةميركلا ةبآلا نأ مومعلا ىلع لادلا طرشلا زيح يف 274 وُمآَجط وقو

 .رفس ريغبو رفسب برق نمو دعب نم

 مرجأ مو َدَقَف ُتْوْلَأ هثردي مث .هلوسرو هنأ َلِإ جاهم ديني أم َجُرََخ نمر :ىلاعت هلوقو
 لوسر ةرايزل جرخ نم نأ ملعلا قوذ نم ةكسم ىندأ هل نم دنع كش الو 5 ع

 هتافو دعب دي هترايز نأ يتأي امل هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم جرخ هنأ هيلع قدصي دقي هللا
 صنب هتافو دعب اذكف .ًاعطق ةميركلا ةيآلا يف ةلخاد هتايح يف هترايزو .هتايح ىف هترايز
 .ةيتآلا ةفيرشلا ثيداحألا

 .ثيداحألا نم يتأي اميق ةئسلا امأو
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 ءروبقلا ةرايزب رمألا اهيلع قفتملا ةحيحصلا ةّئسلا نم ًاضيأ ءاج دقف «سايقلا امآو

 .هريغ نيبو هتيب ةبسن ال لب ؛ىلعأو قحأو ىرحأو ىلوأ اهنم 5 دمحم انيبن ربقف

 امل ىلوأ فيرشلا هربقف ءدحأ ءادهشو عبقبلا لهأ راز قي هنأ تبث دقف ًاضيأو

 انلائيلو ؛هب كربتلاو هميظعت الإ 32 هترايز تسيلو ؛ميظعتلا بوجوو قحلا نم هل
 ةكئالملا ةرضحب فيرشلا هربق دنع قو هيلع انمالسو انتالصب ةكربلاو ةمحرلا ميظع

 يلي هب نيفاحلا

 نيذلا ببرغلا عرشلا ةلمح ةمئألا نم ةعامج لقن دقف نيملسملا عامجإ امأو
 اهنأ يف مهنيب فالخلا امثإو ءاهيلع عامجإلاو فالخلا لقن يف لوعملاو رادملا مهيلع

 لك ها ءاهبوجو نود اهيدن ىلع فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا رثكأو ؛ةيودنم وأ ةبجاو

 اهل مضي نأ نود طقف اهدصقب ولو اهيلإ رفسلا وحن نم اهتامدقم عم يهف نيلوقلا نم
 لاق مث نمو .يعاسملا حجنأو تابرقلا مهأ نم لك هدجسمب ةالص وأ فاكتعا دصت
 لاق ؛ةبجاو اهنإ ةيكلاملا ةمثأ ضعب لاقو «تابجاولا ةجرد نم برقت اهنإ :ةيفنحلا
 اهيف كشي ال ةحيرص ةحيحص ثيداحأ كلذل لديو ةبجاولا ننسلا نم اهنإ :مهنم هريغ

 يفو «'يتعافش هل تبجو يريق راز نم؛ هلي هلوق اهنم ءهتريصب روث سمطلا نم الإ
 .(ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هتححص) «'يتعافش هل تلجأ : ةياؤو

 بتك ىف ةرايزلا ةلأسم نوركذدي ءاملعلا نم ريثكو :ةرايزلاو ةيويذلا ةنسلا
 ١ :اهنم ةلمج ركذت ةريثك ثيداحأ اذه ديؤيو ؛تابحتسملا نم اهنأ ىلع كسانملا

 .«يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :الق لك يبنلا نع رمع نبا نع

 الإ ةجاح هل ملعي ال ًارئاز ينءاج نم» : 295 هللا لوسر لاق لاق رقع نبا نمو

 طسوألا» يف 7-0-0 هاور) .«ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع اًقح ناك ء يترايز

 . 225 ص ج ينغملا) نكسلا نبا ءاطيحيرمت :يفارعلا طظفاحلا لاقو ا ريبكلاو

 ينراز نمك ناك ينامم يف يربق رازف جح نم# :لاق 25 يبنلا نع رمع نبا نع

 .(؛طسوألاو ريبكلا) ين يناربطلا هاور) .؟يتايح يف

 ينراز نمك ناك يتوم دعب يربق راز نم» :28 هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع
 .(«طسوألاو ريغصلا» يف يناربطلا هاور) .«يتايح يف

 سيل ًاليصفت كلذ اولصفو اهديناسأ اودقنو ةرايزلا ثيداحأ يف ءاملعلا ملكت دقو
 : كلذ لصاح يف لوقت نأ يفكيو «هركذ لحم اذه

 نع يوانملا هلقن امك ًاضعب اهضعب يوقي ةريثك قرط اهل ةرايزلا ثيداحأ نإ
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 اهححص ءاملعلا ضعب نأ ًاصوصخ :(140 ص 6 ج) ؛ريدقلا ضيف» يف يبهذلا ظفاحلا
 :يقارعلاو نكسلا نب داو يكحبسلا يقتلاو قحلا ديعو ةميزجخ نباك اهحيصصت لقن وأ

 «ضايرلا ميسن ١: يف اذك) يجافخلاو هححراش يراق يلع الملاو افشلا يف ضايع يضاقلاو

 ةمئألا 2 يفكبو «نيدمتعملا هتمتأو ثيدحلا طظافح نم مهلكو (61 ص 3 ج

 هيي يبنلا ةرايز ةيعورشمب اولاق نيدلا ناكرأو ءاملعلا لوحف نم مهريغو قد ةعبرألا

 ثيداحأ حيحصت يف مهنم فاك اذهو ةدمتعملا مههقف بتك يف مهباحصأ مهنع لقن امك

 دعاوق نم فورعم وه امك ىوتفلاو لمعلاب ديأتي فيعضلا ثيدحلا نأل ءاهلوبقو ةرايزلا

 فللا ةمئأ نم ةلمج دكأ :ةرايزلا يف فلسلا ةمثأ ضعب لاوقأ
 .اهلجأ نم رفسلا بابحتساو ةرايزلا ةلأسم ىلع ةرهطملا ةنللا ظافحو

 يبن ربق فّرْغُي ال هنإ :يدهملا ةفيلخلل لاق يذلا سنأ نب كلام مامإلا كئلوأ نمو

 مهلضف ملعي نأ يغينيف ا ا ل

 .(كرادملا ين اذك)
 حرش يف كلذك و :ةرايزلا ثحايم يف ؟اغشلا) ين هالك رظناو يضاقلا مهنمو

 .177 ص ]1 ج يوونلل ؟ملسم

 حسا ىفو .ةرايزلا لضف يف ؟حاضيإلا) يف همالك رظناو يوونلا مامإلا مهنمو

 1006 ص 9 َج ج ؟ملسم

 . ؟هتيشاح يف يمئيهلا رجح نبا مامإلا مهنمو

 .66 ص3 ّج «يرابلا حنا يف ين القسعلا رجتع نبا ظناحلا ماهإلا مهنمو

 .254 نص 7 ج يراخبلا حراش ينئيعلا مهنمو

 .596 لص 3 ج ؟ينغملا' يف يلينحلا ةمادق نب دمحم وبأ مهنمو

 .495 ص 3 ج «ريبكلا حرشلا# ف يلبنحلا ةعادق نب ب فل 0

 .«رشيلاو تاللصلا3 هياتك يف يدايأزوربفلا خيشلا مهنمو

 نبال «مظعملا ربقلا ةرايز يف مّظنملا رهرجلاك» ةرايزلا يف ةصصختم بتك كانهو
 . يكبسلا نبال ؛ماقسلا ءاقشكا راارجح
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 ىلع مالسلا دتع بدألا :ةرايزلا لوبق طورش مهأ نمو :ةرادزلا دنع بدالا

 ةرايزلا نوكت فيك ةيئونلاب ةفورعملا هتديصق يف ميقلا نبا ركذ دقو هولي لوسرلا ةرضح
 مامأ فقاو وهو رئازلا روعش نوكي نأ يفيتي فيكو ءاهيف ةبولطملا بادآلا يه امو
 .ربقلا هاجت هب سحي نأ يغبنب اذامو «ةفيرشلا ة ةهجاوملا

 يه ةيفيكلا كلتبو روعشلاو ساسحإلا اذهب ةرايزلا نأ تايبألا كلت رخآ يف ركذو
 :لاقف ؛لامعألا لضفأ م

 كنه ئوبتلا دجتسملا اشيتأ اذإف

 اهعوشخو اهل ناكرأ مامتب
 لادصقن ةرايزلل انيشعنأ مث

 مصضاخ ةفقو ربقلا نود موقتف

 قطان يح ريقلا يف هنأكف

 ترتعاف ةباهملا كلت مهتكلم

 اهئامي نويعلا كلت ترجفتو

 ةيسهب الملا هتلسسلا ناو

 هحيرض لوح تاوصألا عقري مل

 سمأربقلابًافئاط ري ملو الك

 ًاهجموتم هئاعدب ىنشنامل
 اكسمتمادغ نم ةرايز يذه

 ايزلا كيتاه لامعألا لضفأ نم

 نافجالا ىلع ولو فيرشلا ربق
 نالضإلاو رشلا ىف لئنعحم
 ناقذألا 0 نوفقهاولاف

 نافجرلاةرشك 5مئاوقلا كلت

 نامزألا ىلع تضاغ املاطلو
 ناسمسيإ يذو ملع يذ راقروو

 ناقذألا ىلع دجسي ملو ذلك

 ناي فعيك ميقا نايك اهو
 ناقكرألا يذ تيبلاوحنش

 ناميإللاو مالسأإلا ةعيرشب
 نازيصلا يف رشحلا موي يهو ةر

 ل ا :ةرايزلا غيص يف درو ام نسحأ نم

 ىبارعأ ءاجف لي يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق يذلا يبتعلا ةصق يف ءاج ام ةرايزلا

 ا اَوُمْلظ ذإ ْمْكَّتَأ ْوَلَوط :لوقي هللا تعمس .هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف

 تتثج دقرو (1) امسحي 0 تأ ا ول سل ع سس و اويقمَتسأَت كوداسمج

 هقك اب تيثأ د ءادفلا يسفن
 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف
 مركلاو دوجلا هيفر فافعلاهف

 قحْلإ» :لاقف مرنلا يف 00 يبنلا تيارف ينيع ينتبلغف « يبارعألا فرصنا مث

 .ههل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا

 8 : ةيآل' (ءاسثلا ةروس ش3
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 1و رمستت 0 يف ريثك نبا ظفاحلا مامإلا مهنم .ءاملعلا لوحف اهركذ ةصقلا هذرهو

 10 م ذإ مت ولو : ىلاعت هلوق دنع ل ءا|

 ص سداسلا بابلا يف ؟حاضيإلاب» فورعملا هباتك يف يورنلا مامإلا ًاضيأ اهاورو
498 

 .556 ص 3 ج «يتنغملا» هباتك يف ةمادق نب دمحم وبأ خيشلا افنأ اهاووو

 .495 ص 3 ج «ريبكلا حرشلا» يف ةمادق نب جرفلا وبأ خيشلا ًاضيأ اهلقنو

 بتك ام رهشأ نم «عانقلا فاشك» يف يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا ًاضيأ اهلقنو
 .اههيشت ةعفار ماهإلا ركذو ؛30 ص 5 ج يلبحلا بهذملا ىف

 يبن اي كيلع مالسلا ءهللا لوسر اي كيلع مالسلا :يوونلا مامإلل ةقيص

 بييح اي كيلع ماللا هللا يلح ريخ اي كيلع ماللا هللا ةريخخ اي كيلع ماللا هللا

 كيلع مالسلا .رهط اي كيلع مالسلا ء«ريشب اي كيلع ماللا ءريذن اي كيلع ماللا لنا

 ابأ اي كيلع مالسلا ؛ةمألا يبن اي كيلع مالسلا ؛ةمحرلا يبن اي كيلع مالسلا ءرهاط اي

 متاخو نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا :نيملاعلا بر لوسر اي كيلع ماللا .مساقلا
 «نيلجحملا ٌرغلا دئاق اي كيلع ماللا :نيعمجأ قئالخلا ريخ اي كيلع مالسلا ؛نييبنلا

 مالسلا ؛نيعمجأ كباحصأو كتيرذو كجاوزأو كتيب لهأو كلآ ىلعو كيلع مالسلا

 لضفأ انع هللا لوسر اي هللا كازج ؛نيحلاصلا هللا دابع عيمجو ءايبثألا رئاس ىلعو كيلع

 لفاغ كركذ نع لفغو ركاذ كركذ املك كيلع هللا ىَلصو :؛هتمأ نع ًالوسرو ًآيين يزج ام
 هللا نإ لإ هل نأ ديشأ نيعتجا ىلخلا نم دعا ىلع ىلتع ام تيطاو لمكأو لبقلا
 تغلب دق كنأ دهشأو .هقلخ نم هتريخو هلوسرو هدبع كنأ دهشأو ءهل كيرش ال هدحو
 هتآو مهللا :هداهج قح هللا يف تدهاجو .ةمألا تحصنو ؛ةلامألا تيدأو ؛ةلاسرلا

 هجاوزأو لمعحمم لآ ىلعو يمألا يبنلا كلوسرو كدبع ديمدعم ىلع لص مهللا .ثولئاسلا

 ىلعو يمألا يبنلا كمتحم ىلع كرايو ءميهاربإ لآ ىلعو ميهاأربإ ىلع تيلص امك هتيرذو

 كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ

 .(495 ص يوونلل حاضيإلا يف اذك) ديجم ديمح

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع ماللا :فلسلا نع ةروثام ةرايزلل ةغيص
 اهالص ةالص ىلعأو ىعنأو ىكزأو لضفأ هللا بوسر اي كيلع هللا ىلص .(ًانالث) ةتاكربو

 .64 :ةيآلا ءاسنلا ةروص 41)
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 تحصتو ؛هب تلفرزأ ام تغلي كتنأ للا لوسر اي دهشأو ؛هئايفصأو هئايبنأ نم دحأ ىلع

 مكة دَقْل» هباتك يف هللا كتعن امك تنكو «نيقيلا كاتأ ىتح كبر تدبعو كتمأ

 هس كوت َنيِبْزُمْلِب مكِتَن ٌسِرَح ْرَثِدَع ام ِهِيَلَع ٌريرَع ُْكحْشَأ نب - كلور

 اي كيلع هضرأو هتاومسو هقلخ ميمجو هلسرو هئانأو همكن المو هللأ تارلصق 046

 .هللا لوسر

 .هتاكربو هللا ةمحرو رمع ايو ركب ابأ اي هللا لوسر ىبحاص ايامكيلع مالسلا

 هتمحري امكعم انايإو ؛هتنج ىف هتقفارم كلذ نع هللا امكازجف .هتافو دعب هتمأ ىف هفالخ

 نيمحارلا محرأ هنإ

 ىلع نيلزانلا ةكئالملا دهشأو رمعو ركب ابأو 000 دهشأو 1 ينإ مهللا
 ديصاول فيرس أل هده هللا لإ هلإ الخأ تيعأ نت .نيفكاعلاو ةميركلا ةضورلا ءذه

 نوكيو ناك امع رخو يهنر رمأ نم هب ءاح 00 دهشأو ؛هلوسرو ةلديع يم نأ

 ةرطخلا يف يتيصعمو يتيانجب يهلإ اي كل رقم ينإو ؛ءارتما الو هيف بذك ال قح رهف
 توفع تئش اذإو هب تذخأ تئش اذإ امم ينع هب ترثئاتسا امو ةلفغلاو ةدارإلاو ةركفلاو

 .ميحرلا ٌربْلا كنإف كئايلوأ

 كيلع مالسلا (ًاثالث) ميركلا يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :ةروثام ىرخأ ةغيص

 هللا بيبح اي كيلع مالسلا ؛هللا ةريخ اي كيلع مالسلا ؛هللا يتب اي يلع ءهللا لوسر اي

 ريخ اي كيلع مالسلا ؛نييبنلا متاخ اي كيلع مالسلا ؛نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا
 «نيلجحملا رغلا دئاق اي كيلع مالسلا «نيقتملا مامإ اي كيلع مالسللا ؛نيعمجأ قئالخلا

 كيلع مالسلا ؛نينمؤملا ىلع هللا ةنم اي كيلع مالسلا :نيملاعلل ةمحر اي كيلع مالسلا
 هفصو نه اي كيلع مالسلا « ميقتسم طارص نإ ايداه اي كيلع مالسلا :نييدفلا عنج اي

 كيلع ماللا .204 بي كودي َنيومْلاب» ر 20403 ٍوِيِطَع قل َلَمَل َكَنإَول هلرقب هللا
 هللا دابعو نيعمجأ كباحصأو كجاوزأو كتيب لهأو كلآو 0 0 رئاس ىلعو
 اي هللا كازج ءهلهأ وه ام ًادمحم انديس هللا ىزج .هتاكربو هللا ةمحرو ؛نيحلاصلا
 املك كيلع هللا ىلصو ءهتمأ نع ًالوسرو هموق نع ايبن ىزج ام لضفأ انع هللا لوسر

 ,128 !ةيآلا ؛ةبرتلا ةروس (3) .128 :ةيأآلا ؛ةبرتلا ةروع (1)

 4 + ةيأألا ؛ملقلا ةروسع (2)
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 نم دحأ ىلع ىلص ام لمكأو لضفأ نولفاغلا كركذ نع لفغو .ءنوركاذلا كركذ

 هدبع ِكنأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ديثأو ءنيعمجأ هقلخ
 ءةمألا تحصنو «ةنامألا تيدأو .ةلاسرلا تغلب دق كنأو ءهقلخ نم هتريخو هلوسرو

 ةليسولا هتأ مهللا .هباتك يف هللا صن امك تنكو .هداهج قح هللا يف تدهاجو

 كيبتو كدبع دمحم ىلع لص مهللا .هتدعو يذلا ًادومحم ًاماقم هثعباو ةليضفلاو
 ميهاربإ ىلع تيلص امك ءهتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو يمألا يبنلا كلوسرو

 تكراب امك «هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ لآ ىلعو

 َكَرَأ اني اكنا: َاَنبَرط .ديجم ٌديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع
 اي كتيؤرب ينيع ٌرفأ يذلا هلل دمحلا :."''46 تريهكلا مم تبكي َلوُسَبلا اَنَمَبَتأَو
 . هللا بيبح اي كترضحو كتضوري ينلخدأو هللا لوسر
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 ةعفانلا تاقرطلا برقأو ةعساولا جرقلا باودا مظعا نمو

 باي حاتفمو ؛بولقلا لاقص وهف .يلاغتو هتاحيس هللا ركذ

 لصحي هيو بولقلا ىلع تايلجتلا هجوت ليبسو تاحفنلا
 الإ نزح وأ مه وأ مغ هبيصد ال ديرملاو ,هريفب ال قلختلا
 هحرف مادل كلا ركذم لقتشا ولو ؛للا ركذ نع هتلفغ ببسب

 ةلققلا نأ امك جرفلاو رورسلا حاتفم ركذلا ذإ هنيع ترقو

 .ردكلاو نزحلا حاتفم

 اًمْجْلَو هرفْنَم كل هلأ َدَعأ نْركّنلَو ايِثَك هلأ ٌنيكذلَر# :يلاعت هللالاق
 . "امي

 ُبوُلفْلا نيمطت هللا رخصني الأ هنأ ركزي رُميرلم ٌنيَمْطَتَو اوَماَع نراه :ىلاعت لاقو
 .ركذلا ىلع ثحلا يف تاحيرصلا تاميركلا تايآلا نم كلذ ريغو .'4”2

 ؛ةفيرشلا ةنلا امأو

 هلبأ لوقي) : ني هلا لوسر لاق :'اامهيحيحصا ين ملسمو يراخبلا جرخأ اقف

 يق هتركذ هسفن يق ينركذ نإف «ينركذ اذإ هعم انأو ؛يب يدبع نظ دنع انأ :ىلاعت
 .؟مهنم ريخخ اله يف هتركذ الم يف ينركذ نإو «يسفن

 .ظنودرقملا قيساا *لاق 2 هلا لوسر نأ ؟هحيسصا ين ملسم مامإلا جرخأو

 .؟تاركاذلاو ًاريثك هللا نوركاذلا» :لاق .؟نودرفملا امو :اولاق

 الأد :لاق قو هللا لوسر نأ «هكردتم» يف مكاحلاو «هننس» يف يذمرتلا جرخأو

 قافثإ نم مكل ريخو مكتاجرد يف اهعفرأو ؛مككيلم دنع اهاكزأو مكلامعأ ريخ مكتبنأ

 2 :ةيآلا .؛دعرلا ةروس 22( 35 :ةيآلا .بازرحالا ةروس 03(
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 «؟مكقانعأ اربرضيو مهقانعأ اوبرضتف مكردع اوقلت نأ نم مكل ريخو .ةضفلاو بهذلا

 .«هللا ركذ# :لاق .ىلب :اولاق

 ةنيكسلا مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح الإ ىلاعت هللا نوركذي موق
 .1هدنع نميف هللا مهركذو

 ركذلا : ِْوِؤ قاقدلا يلع وبأ ذاتسألا لوقي :ركذلا ىف فلسلا ةمئأ مالك

 .لزع دقف ركذلا بلس نمو ءروشنملا يطعأ دقف ركذلل ّقْفُو نمف ةيالولا روشنم

 ليلجلاو الإ موي نم ام :هنع ىلاعت هللا يضر يرتستلا هّللا دبع نب لهس لاقو

 .يريغ ىلإ بهذتو لإ كوعدأو يناسنتو كركذأ «ينتفصنأ ام يدبع :يداني هناحبس

 .؟ينعنج اذإ ًادغ لوقت ام مدآ نبا اي ءاياطخلا ىلع فكتعم تنأو اياليلا كنع ٍبِهْذَأو

 يسن ةقيقحلا ىلع ًاركذ هللا ركذ نم :هنع ىلاعت هللا يضر يرصملا نونلا وذ لاقو
 نع اضرع هل ناكو ١ ءيش لك هيلع ىلاعتو هناحيس هلئأ ظقحو ءيش لك هركذ بح يف

 .ءيش لك

 ىلإ ةلفغلا ناديم نم جورخلا لاقف ركذلا نع هنع ىلاعت هللا يضر يطساولا لئسو

 .بحلا ةدشر فروخلا ةيلغ ىلع ةدهاشملا ءاضق

 قيرط يف يوق نكر ركذلا :هنع ىلاعت هللا يضر يريشقلا مساقلا وبأ ذاتسألا لاقو

 ماردب الإ ىلاعت هللا ىلإ دحأ لصي الو قيرطلا اذه يف ةدمعلا وه لب ؛هناحبس قحلا

 .ركذلا

 هبو ؛مهءادعأ نولتاقي هب «نيديرملا فيس بلقلاب ىلاعت هللا ركذ :مهضعب لاقو

 عرص ناطيشلا هنم اند نإف بلقلا نم ركذلا نكمت اذإف ءمهدصقت يتلا تافآلا نوعفدي

 دق !اذهل ام نولوقيف نيطايشلا هيلع عمتجيف ؛ناطيشلا نم اند اذإ نانإلا عرصي امك

 .هأ .سنإلا ةنسف

 ءاهنأشل ًاتايبو اهل ًاحيضوت اهيلإ ريشن نأ دب ال ماقأ ركذللو :ركذلاب رهجلا
 .رهجلاو رسلا ركذ ركذلا ماسقأ نمو

 ركذلا يف هيلي هللا لوسر بُغر دقو ءارهجو أرس عورشم ىلاعت هللا ركذ نإف

 اذإ ركذلاب رهجلا ةيلضفأ اوررق ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاملعو ءيرهجلاو ّيرسلا :هيعونب
 ثيداحألا ضعب اذه ىلع نيلدتسم «مئان وأ ءىراق وأ ّلَصُم ءاذبإ وأ ءءايرلا نم الخ
 :اهنم يتلاو ةفيرشلا ةيوبنلا
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 نظ دنع انأ :ىلاعت هللا لوقي» :ِةِيي هللا لوسر لاق :لاق و ةريره يبأ نع

 الم يف ينركذ نإو يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نإف «ينركذ اذإ هعم انأو ءيب يدبع

 . رهج لنرع 5[ نروكي ال الملا يف ركذلاو ؛(يراخبلا ةهاور) ءاوهنم ريخ ألم يف هتركذ

 رمف َِي يبتلا عم تقلطنا :هليض عردألا نبا لاق :لاق هيَ ملسأ نب ديز نعو

 .(يقهببلا هجرخأ) .ةهاوأ هنكلو ال»

 يبأ نع هل ظفللاو مكاحلاو ملم جرخأ :هللا ركذ ىلع عامتجالا

 ركذلا سلاجم نومتلي ءالضفو ةرايس ةكئالم هلل نإ» :ظَي يبنلا لاق :لاق هيَط ةريره
 لوقف ؛ءامسلا ىلإ مهتحنجأب ًاضعب مهضعب ٌففَح ركذ سلجم ىلع اوتأ اذإف ءضرألا يف
 كنودمحيو كنوربكيو كنوحبسي كدابع دنع نم انثج :نولوقيف ؟متئج نيأ نم :هللا

 :نولوقيف  ملعأ وهو  ؟نولأسي ام :لوقيف ؛كنوريجتسيو كنرلأسيو كنوللهيو

 ؟اهوأر ول فيكف :لوقيف .بر اياال :نولوقيف ؟اهوأر لهو :لوقيف .؟ةّتجلا كنولأسي

 ؟اهوأر لهو :لوقيف رانلا نم :نولوقيف مهب ملعأ وهو  ؟نوريجتسي ٌّمِمو :لوقي مث
 ءمهل ترفغ دق ينأ اودهشأ :لوقي مث ؟اهوأر ول فيكف :لوقيف .ال :نولوقيف

 ءاظخ ًادبع مهيف نإ انبر :نولوقيف ؛ينوراجتسا امم مهترجأو ؛ينولأس ام مهتيطعأو
 مهب ىقشي ال موقلا مه .هل ترفغ دق ًاضيأ وهو :لوقيف .مهنم نيلو مهيلإ سلج
 .1مهيلج

 نم ةقلح ىلع جرخ قي يبنلا نأ :ةيواعم نع يذمرتلاو ملسم مامإلا جرخأو
 ليربج يناتأ هنإإ :لاقف هدمحنو هللا ركذن انسلج :اولاق !؟مكسلجي ام» :لاقف هباحصأ

 .«ةكئالملا مكب يهابي هللا نأ ينربخأف

 دحأ ؛نيسلجمب رم لي يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع دلخم نب يقب جرخأو
 ريخ نيسلجملا الك* :لاقف ءملعلا نوملعي رخآلاو ءهيلإ نوبغريو هللا نوعدي نيسلجملا
 .«رخآلا نم لضنأ امهدحأو

 موق نم ام» :ِيني هللا لوسر لاك :لاق .لفغم نب هللا دبع نع يقهيبلا جرخأو

 مكتائيس تلدب دق مكل 000 اوموق :ءامسلا نم هانم مهادان الإ هللا نوركذي اوعمتجا

 . [تانسح

 ؟هللا لوسر اي عركلا لهأ نمو :ليقف ؛ءركلا لهأ نم مويلا ممجلا لهأ ملعيس :ةمايقلا

 .؛دجاسملا يف ركذلا سلاجم» :لاق
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 :لليَي هللا لوسر لاق :لاق ان#'* سابع نبا نع حيحص دنسب يقهيبلاو رازبلا جرخأو
 يف كتركذ الم يف ينتركذ نإو ءايلاخ كتركذ ًايلاخ ينتركذ اذإ يدبع :ىلاعت هللا لاق»

 .«رثكأو مهنم ريخ ألم

 امه :لاقف هباحصأ نم ةقلح ىلع جرخ ِكِيكَي هللا لوسر نأ ءهيِويَص ةيواعم نعر

 :لاق ءانيلع هب َّنَمَر مالسإلل اناده ام ىلع هدمحنو هللا ركذن انسلج اولاقف ؟؟مكلجأ

 مكفلحتسأ ال ينإ امأ» :لاق كلذ الإ انسلجأ ام هللا :اولاق «؟كلذ الإ مكلجأ ام هلل»

 هجرخأ) .«ةكثالملا مكب يهابي لجو زع هللا نأ ينربخأف ليئاربج يناتأ هنكلو مكل ةمهت

 .(يئاسلاو يذمرتلاو ملم

 نم لجرلا يقل اذإ ةحاور نب هللا دبع ناك :لاق هيو كلام نب سنأ نعو

 .ةعاس انبرب نمؤن لاعت :لاق ِِقَي هللا لوسر باحصأ

 : هللا لوسر اي :لاقن ديو يبلا ىلإ ءاجف .؛لجرلا بضعف ٠ لجرل موي تاذ لاقف

 محري# :ي يبنلا لاقف  ؟ةعاس ناميإ ىلإ كناميإ نع بغري ةحاور نبا نأ ىرت الأ
 داتسإب دمحأ مامإلا هاور) .«ةكئالملا اهب ىهابب يتلا سلاجملا يحي هنإ ةحاور نبا هللا

 . (نسح

 :هتارمثو ركذلا دئاوف

 .هعمقيو ناطيشلا درطي ركذلا َّنِإ 1

 .لججو زغ نمحرلا يض ري هنِإ 2

 .بلقلا نع مغلاو مهلا ليزي هنِإ - 3

 .رورسلاو حرفلا بلقلل بلجي هنإ - 4

 .ندبلاو بلقلا يوقي هنإ - 5

 .بلقلاو هجولا روشي هلا

 .قزرلا بلجي هّنِإ - 7

 .ةرضنلاو ةوالحلاو ةباهملا ركاذلا وكي هنإ 8

 . لجو زع برلا ةبحم ثروي هنِإ 9
 هبرق نوكي لجو زع هلل ديعلا ركذ ردق ىلعو ىلاعت هنم برقلا ثروي هّنِإ - 0

 .هاري هنأك هللا ديعيف ناسحإلا باب يف هلخدي ىتح ةبقارملا ركاذلا ثروي هّلِإ 1
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 .هللا ىلإ عوجرلا يهو ةبانإلا ثروي هّنِإ - 2
 .ةفرعملا باوبأ نم ًاميظع ًاباب هل حتفي هّنِإ . 3

 . 45 أ قنوثثأَت# :ىلاعت لاق امك ءهل ىلاعت هللا ركذ ثروي ِهّنِإ 4

 تلقا ةاع روي 5

 .حورلاو بلقلا توق هّنِإ 6

 .ثيدحلا يف امك ءهئدص نم بلقلا ءالج ثروي هان

 .تانسحلا مظعأ نم هنإف ءاهبهذيو اياطخلا طحي هّنِإ 8

 ,ىلاعت هنزأ نيو ادبفلا يع ةقهرلا يري هنإ

 .ىلاعت هللا باذع نم جنم نإ 0

 .ةمحرلا نايشغو ةنيكسلا لزنت ببس ُهَنِإ 21

 . ةكئالملا سلاجم ركذلا سلاجم نإ 2

 .هسيلج هب دعسيو هركذب ركاذلا دعسي هّنِإ - 3
 .ةمايقلا موي ةرسحلا نم ديعلا ُنّمَوُي ِهّنِإ 4

 .نيلئاسلا يطعي ام لففأ ركاذلل هللا ءاطعل ببس هب لاغتشالا نإ 5

 .اهلضنأو اهلجأ نم وهو تادابعلا رسيآ هّنِإ 6

 .ةنجلا سارغ نإ - 7

 وه امك لامعألا نم هريغ ىلع بترتي مل هيلع بتر يذلا لضفلاو ءاطعلا نإ 8
 .ثيداحألا يف روكذم

 ببس وه يذلا نايسنلا نم نامألا بجوي ىلاعتو كرابت برلا ركذ ماود نإ 9
 .هداعمو هشاعم يف دبعلا ءاقش

 .هربق يف هل رونو ايندلا يف ركاذلا رون ركذلا َّنِإ 0

 .هتنس نم هظقويو ةلفغلا مون نم بلقلا هبني ركذلا َّنِإ 1

 .نوكلاسلا اهيلإ رمش يتلا فراعملا رمثت ةرجش ركذلا نإ - 2

 152 :ةيألا :ةرقبلا ةروس 41)
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 ةرالرلاو :بوقلا ةيبلا ده: :هنم هروك زم ةووفدع نم تقرق ركاذلا نإ

 .قيفوتلاو ةرصنلاو ةبحملاو

 .لاومألا ةقفنو باقرلا قثع لدعي ركذلا َّنِإ 4

 .هركذي مل نم هللا ركش امف ءركشلا سأر ركذلا نإ - 5

 .ىلاعت هللا ركذ الإ اهبهذي ال ةوسق بلقلا يف نإ - 6

 .مقنلل عفادو معنلل بلاج ركذلا نإ - 7

 .ركاذلا ىلع هتكئالمو هللا ةالص بجوي نإ 8

 . هتكئالم نيركاذلاب يهابي هللا َّنِإ 8

 .ثيدحلا يف امك كحضي وهو ةنجلا لخخدي ركذلا نمدم َّنِإ - 0

 .هتعاط ىلع نوعلا ربكأ نم ىلاعت هللا ركذ َّنِإ 1

 هتنبال يو يبنلا ميلعت يف امك ءًأطاشنو ةوق ركاذلا يطعي ركذلا نإ . 2
 . هيجل و هللا مّرك يلعو انت ةمطاف

 ةكئالملا تكسمأ ركذلا نع ركاذلا كسمأ اذإف .ءركذلاب ىنبت ةنجلا رود نإ - 3
 .ءانيلا نع

 .بئاتلل رفغتست امك ركاذلل رفغتستل ةكئالملا ْنِإ - 4

 .ىلاعت هللا ركذي نمب رشبتستو ىهابتت رافَقْلاو لابجلا َّنِإ - 5

 .ركذلا وليلق نيقفانملا نإف .قافنلا نم نامأ هللا ركذ ةرثك َّنِإ 6

 ركذلا سلاجم تيمس اذهلو .ءيش اههبشي ال ةذل لامعألا نيب نم ركذلل نإ - 7
 .ةنجلا ضاير

 موي ديعلا دوهشل ريثكت ءرفسلاو رضحلاو تيبلاو قيرطلا يف ركذلا ماود نإ - 8
 :ةفاقلا

 نم: :ثيدحلا ىف امك ةرخآلا يف ًاروئو ايندلا يف ةرضن هجولا وسكي هَّنِإ 9
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 دشأ ههجوو ةمايقلا موي هللا ىتأ# «ثيدحلا رخآ ىلإ «هللا الإ هلإ ال ةرم ةئام موي لك لاق

 .«ردبلا ةليل رمقلا نم ًاضايب
 ىلاعت هللا نع ربخأ هنإف «هدبع لجو زع برلا قيدصتل ببس ركذلا نإ 0

 ريشتي مل هبر هقذص نمو ؛هبير هقذص ديعلا اهب ريخأ اذإف «هلالج تورعنو هلامك فاصوأب

 .نيبذاكلا عم

 امك «ةيلام وأ ةيندب تناك ءاوس هماقم موقتو تاعوطتلا نع بونت هتمادإ نإ - 1
 . نيرجاهملا ءارقف ثيدح يف

 .ةدشلا يف هفرع ءاخرلا يف هركذب هللا ىلإ فرعت اذإ دبعلا نإ 2

 .هضرع ةلقغلاو ؛::ذداودو بلقلا ءامش ركذلا نإ 3

 ههجرول ًاصلاخ هلعجيو هب عفني نأ هللا لأسن ءركذلا دئاوف نم انل رسيت ام اذه
 .ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلضو
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 يو تا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا جرفلا باوبا مظعا نهو

 نب يبا نع ثيدحلا يف ءاج امك هسفنب كلذ فو نيب دقو

 كل لعجأ مكق ةالصلا رثكأ ينإ ؛هللا لوسر اي تلق :لاق بعك

 ام» :لاق ؟عيرلا :تلق :لاق :«تئش ام» :لاق ؟يشالص نم

 امم :لاق ؟فصنلا :تلقف :لاق كل ريخ وهف تدز نإو تئش

 اهم :لاق ؟نيثلثف :تلق :لاق ؛«كل ريخ وهف تدز نإف تئش
 ؛اهلك يتالص كل لعجأ :لاق ؛:كل ريخ وهف تدز نإف تئش
 نمحا هاور) .«كيتذ كل رفقيو كمه يقكي أذإ» :لاق
 .(ةححصو مكاحلاو يذمرتلاو

 «فاطلألا ةرئاد يف لخد دقف هايند رومأ نم همهأ ام هللا هافك اذإ دبعلا نأ مولعمو

 ةنيفس يف لمحو «تافآلا عيمج نم ةماتلا ةياقولا هل تلصحو .قاخي ام لك نم نمأو

 ضرمو لذو رهقو نيدو رقف نم مهلا بجوي ام لك نم ظفحي هنأ :كلذ ىنعمو .ةاجنلا
 هرومأ حالص نمض دق ٍذئئيح نوكيو ؛لزاوتلاو ضراوعلا نم كلذ ريغو فوخو
 يف عبس لك نم ةاجنلا اهب نوكت يتلا بوئذلا ةرفغم كلذ عم هل ناك اذإو ؛ةيويندلا

 .ةيورخألا هرومأ حالص نمض دق نوكيف «مالسب ةنجلا لخدي ىتح ةمايقلا موي فقاوم

 ىلع مالسلاو ةالصلا ةكربي هلاثي هلك اذهو :كلذ قوف دبعلا هوجري يذلا امو

 .ةيورخألاو ةيويندلا هرومأ حالص وهو :6 هللا لوسر

 ةالصلا لضفأ هيلع دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلا دئاوف نم ةلمج انه ركذنو

 .يمثيهلا رجح نبا هيقفلاو ؛ميقلا نبا ةمألعلا ًاصوصخو ءاملعلا هركذ امم مالسلاو

 . ىلاعتو هناحبس هللا رمأ لاغطما :ىلوألا ةدئافلا

 ناتالصلا تفلتخا نإو قي هيلع ةالصلا يف ىلاعتو هناحبس هتقفاوم :ةيناثلا

 .فيرشتو ءانث هيلع ىلاعت هللا ةالصو ؛لاؤسو ءاعد هيلع انتالصن
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 .اهيف هتكئالم ةقفاوم :ةثلاثلا

 .ةرم يلصملا ىلع هللا نم تاولص رشع لوصح :ةعبارلا

 .تاجرد رشع هل عفري هنإ :ةسماخلا

 . تانسح رشع هل بتكي هنإ :ةسداسلا

 :تاتنس رقع هع رحمي هنإ :ةفباتلا

 بر دنع ىلإ ءاعدلا دعاصت يهف همامأ اهمدق اذإ هتاعد ةباجإ ىجري هنإ :ةنماثلا

 . اهلبق ضرألاو ءاملا نيب ًافوقوم ناكو نيملاعلا

 .اهدرفأ وأ هل ةليسولا لاؤسب اهنرق اذإ هي هتعافشل ببس اهنإ :ةعساتلا

 .بونذلا نارفغل ببس اهنإ :ةرشالا

 .همهأ ام دبعلا هللا ةياغفكل ببس اهنإ :ةرشع ةيداحلا

 .ةمايقلا موي هِيَ هنم دبعلا برقل ببس اهنإ :ةرشع ةيناثلا

 .ةرسعلا يذل ةقدصلا ماقم موقت اهنإ :ةرشع ةثلاثلا

 .حئاوحلا ءاضقل ببس اهنإ :ةرشع ةعبارلا

 .هيلع هتكئالم ةالصو ؛يلصملا ىلع هللا ةالصل ببس اهنإ :ةرشع ةسماخلا

 .هل ةراهطو يلصملل ةاكز اهنإ :ةرشع ةسداسلا

 ىسوم وبأ ظفاحلا هركذ) ءهتوم لبق ةنجلاب دبعلا ريشبتل ببس اهنإ :ةرشه ةعباسلا
 .(ًائيدح هيف ركذو هباتك يف

 هيف ركذو ىسوم وبأ هركذ) ؛ةمايقلا موي لاوهأ نم ةاجنلل بيس اهنإ :ةرشع ةنماثلا

 .( اثيدح

 . هيلع

 .ةمايقلا موي هلهأ لع ةرسح دوعي ال نأو سلجملا بيطل ببس اهنإ :نورشعلا

 .هيسن ام دبعلا ةركذتل بيس اهنإ :نورشعلاو ةيداحلا
 .رقفلا يفتل ببس اهنإ :نورشعلاو ةيناثلا

 .للَج هركذ دنع هيلع ىلص اذإ لخبلا مسا دبعلا نع يفنت اهنإ :نورشعلاو ةثلاثلا
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 ليلي هركذ دنع اهكرت اذإ فنألا مغرب هيلع ءاعدلا نم هتاجن :نورشعلاو ةعبارلا

 نع اهكراتب ءىطختو ةنجلا قيرط نع اهبحاص يمرت اهنإ :نورشعلاو ةسماخلا
 يق

 هلوسرو هللا هيف ركُذُي ال يذلا سلجملا نتن نم يجنت اهنإ :نورشعلاو ةسداسلا
 .كل# هلوسر ىلع ىلَصُيو هيلع ىَنِْيِو دمحيو

 ىلع ةالصلاو هللا دمحب ءىدتبا يذلا مالكلا مامتل ببس اهنإ :نورشعلاو ةعباسلا

 .هلوسر

 .طارصلا ىلع دبعلا رون روفول ببس اهنإ :نورشعلاو ةنماثلا

 .ءافجلا نع ديعلا اهب جرخي هنإ :نورشعلاو ةعساتلا

 لهأ نيب هيلع يلصملل نسحلا ءانثلا ىلاعتو هناحبس هللا ءاقبإل ببس اهنإ :نوثالثلا
 .ضضرألاو ءامسلا

 بايسأو ةهرمعو هلمعو يلصملا تاد يف ةكربلل م اهنإ :نوثالشثلاو ةيداحلا

 .هحلاصم

 .هل هللا ةمحر ليئل بيس اهنإ :نوثالثلاو ةيناثلا

 كلذو ءاهفعاضتو اهئدايزو هلي لوسرلل هتبحم ماودل ببس اهنإ :نوئالثلاو ةئلاثلا
 .اهب الإ ناميإلا متي ال يتلا ناميإلا دوقع نم دقع

 .دبعلل هبحمل ببس هيلع ةالصلا نإ :نوثالثلاو ةعبارلا

 .هبلق ةايحو دبعلا ةيادهل ببس اهنإ :نوثالثلاو ةيماخلا

 .هدنع هركذو هيو هيلع يلصملا مسا شرعل ببس اهنإ :نوثالثلاو ةسداسلا

 .هيلع زاوجلاو طارصلا ىلع مدقلا تيبعل ببس اهنإ :نوثالثلاو ةعباسلا

 ىلع هل ركشو هقح نم ليلقلا لقأل ءادأ ٍةِيَو هيلع ةالصلا نإ :نوثالثلاو ةنماثلا
 ةردق الو ًاملع ىصحي ال كلذ نم هقحتسي يذلا نأ عم ائيلع اهب هللا معنأ يتلا هتمعن
 , هلاك ءادأو هركش سس ريسيلاب هدابع نم يضر همركل هناهبس هبا نكلو ةدارإ هلو

 هديبع ىلع هماعنإ ةقرعمسو هركشو هلي ركذل ةنمقتم اهنإ :نوثالثلاو ةعساتلا

 .هلاسرإب

 مركأ اًميو :مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع ىبنلا ىلع ةالصلا لضف
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 رجألاو ريبكلا باوثلا نم هلعج ام فرشلاو لضفلا نم ةيدمحملا ةمألا هذه هب هللا

 اهظفل ىلع دبعلا بائي ىتلا راكذألا نم ركذ ِخظَي دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . اهانعمو

 ليلهتلا ظفل ددري نم بائي امك ءاهظافلأ ديدرت درجم ىلع باثي اهب لغتشملاف
 اذهو اذه نيب ةنراقملاب باوثلا رادقم يف انمالك سيلو ءحيبستلاو ديمحتلاو ريبكتلاو

 درجم ىلع باثم 82 ىفطصعملا ىلع ةالصلاب لغتشملا نإ :لوقن نأ وه اندوصقم امنإو
 وهف ديمحتلاو حيبستلاو ليلهتلا ظافلأ ددري نم باثي امك ماللاو ةالصلا ظافلأ راركت

 ددحم صوصخم ددعل هسفن مزلي فلسلا ضعب ناك كلذلو :هانعمو هظفلب يدبعت ركذ

 ماد ام كلذ يف ءيش ال هنأ مولعمو .ديقتيو هب مزتلي هيلع مالسلاو ةالصلا نم هب يتأي

 نال .هريغ نم وأ هفن نم كلذ نأ ملعي لب لي يبنلا نع دراو عورشم هنأ دقتعي ال هنأ

 ال اذهف ءهنع دري مل هنأ لاحلاو يي يبنلا ىلإ ءيش ةبسن يف يه امنإ ةقيقحلا يف ةيضقلا
 .ةل يبنلا اهاضري ال ةثيبخ ةئيس ةعدب هنأ دقتعنو هبراحنو لب هاضرن

 ةينس هيف دقتعم ريغ هنع ةوبنلا ماقم اًءربم هيلإو هنم هنأب ًاملع ًائيش هفن مزلي نم امأ
 ءاج دقف ءاذه لعفي فلسلا ضعي ناك دقو .ةتبلا كلذ يف هءيش الف هنيعل ةيعورشم وأ

 موي يلصت نأ ةعمجلا موي ناك اذإ عدت ال بهو نب ديز اي :لاق هيَ دوعسم نبا نع

 .يمألا يبنلا دمحم ىلع لص مهللا :لوقت ةرم فلأ لي يبنلا ىلع ةعمجلا

 دبع خيشلا لاق :ةيبرتلاو كولسلا ىف لَي يبنلا ىلع ةالصلا رثأ
 ديسلا دلاولا يديس اهحرش يتلا ؛ريسفتلا ةموظنما" حاص يمزمزلا يكملا يلع نب زيزعلا
 تامهملا مهأ نم تاداسلا ديس ىلع ةالصلا :1ريبخلا ضيف» هباتك يف يكلاملا يرلع

 قح يف دكأتت اهنإو «تاومسلاو نيضرألا بر نم برقتلا ديري نمل تاقوألا عيمج يف

 بلاطلا اهيلإ جايتحالا يف يوتسيو «تاياهنلا باحصأو تادارإلا بايرأو ةيادبلا لهأ

 .هينفت ام دعب هيقبت فراعلاو هيبرت بلاطلاف ؛براقملاو ديرملاو .كلاسلاو

 .كوكشلا نع هعفرت ديرملاو هكوللا ىلع هنيعت بلاطلا :تلق ثنش نإو

 . كيرو تنأ اه : هل لرقت فراعلاو

 يف هكسمت فراعلاو ؛ةوتفلا هيسكت ديرملاو «ةرق ةديرت بلاطلا 0

 , هنولت فراعلاو ؟هلمكت ديرملاو «هلمحت بلاطلا :تلق تنش إو
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 فراعلاو :لاوحالا هيسككت ديرملاو «لامعألا هيلإ ببحت بلاطلا :تلق تئش نإو

 هشعت فراعلاو «ةرابعلاب هدف ديرملاو :ةرائنتسا هبسكت بلاطلا :تلق تعش نِإو

 .ةراشإلا نع

 بفراعلاو ؛هناميإ اهنم رثكي ديرملاو «هناقيإ اهب يرقي بلاطلا : تلق تثش نإو

 .هنايع اهنم دادزي

 .هنيعت فراعلاو ؛هنيزت ديرملاو ؛هتبت بلاطلا :تلق تنش نإو

 فراعلاو «قارشإلا هيلع ضيفت ديرملاو ؛قارطإلا هبسكت بلاطلا :تلق تئش نإو
 .قالثلا دنع هديؤت

 فراعلاو :ةرارسأ اهتم .ضيفت ديرملاو فراونأ اهب دادزت بلاطلا "تلف تعش نإو

 .هراهثو هليل هبرل يوتسي

 ءلاوحألا هيدل ححصت ديرملاو .لامعألا هيلإ ببحت بلاطلا :تلق تئش نإو

 .كلاصولا نع هديؤت فراعلاو

 اهنم دمتسي فراعلاو ءأقلمت هبرلت ديرملاو .ًاقوشت هديرت بلاطلا :تلق تثئش نإو

 فراعلاو .طاطحنالا سس هسخملت ديرملاو ؛ طاشتلا هيسكل باطلا :انملق تقكش نإو

 . طاسبلا ىلع اهب بدأتي

 فراعلاو ءراتسألا هل فشكت ديرملاو ءراونألا هبسكت بلاطلا :تلق تثش نإو

 .رارق 0 الو «رارطضالا همزلت

 فراعلاو ؛تاماركلاب هققحُت ديرملاو ؛«تاماتملاب هقوشت بلاطلا : تنش نإو

0 

 «تركلملا بيغ ىلع هعلطت ديرملاو «تروبثلاب هديؤت بلاطلا : تلف تنش تاو

 .توربجلاب هميهث فراعلاو

 مدي زن فراعلاو ؛ ىقتلملل ةوعدت ديرملاو ءاّقللا ىلإ هقوشت بلاطلا : تلق تتش نإو

 . اققحت

 .(97 ص يناهينلل «نيرادلا ةداعس)
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 ةراتخم تاولص

 كرون دمحم انالوم ىلع لص مهللا :سيردإ نبال ةثافتسالا ةالص

 «ناوألا هلالج ةجهبب تنيزو ؛ناوكألا هلامجب تزرط يذلا ؛عماهلا كرس رهظمو عماللا

 روص ترهظف هتوبن رارسأب هلامك تمتخو ؛هتقيقح رون نم ملاعلا روهظ ثحتف يذلا

 ءميمرلا مدعلا نم نيعل ةروص ترهظ ام ره الولو ؛ميوقت نسحأ يف هتضيف نم نسحلا
 نافهل الو «نمأ الإ فئاخ الو «يور الإ نآمظ الو عبش الإ عئاج هب كئاغتسا ام يذلا

 اي ينثغأف ءكدوج نئازخ نم ةعساولا كتمحر رطمتسأ كئيغتسم نافهل ينإو .ثيغأ الإ

 .بنذ هوفع ةمظعو هملح ءايربك بنج رهظي مل هوفعو هملح نيعي رظن اذإ نم اي نمحر

 .ميرك اي يتاثيس نع زواجتو يلع بتو يل رفغا

 ام كمرك يف نإو ؛ليحلا نع ينينغي ام كريبدت يف نإ مهللا :رييدتلا ةالص

 مهللا :للزلا وحمي ام كوفع يف نإو ١للخلا دسي ام كملح يف نإو ؛لمألا قوف وه

 انديس ىلع كرابو ملسو لص كوفع ميظعو كملح ةعسو كمرك ضيفو كريبدت ةوقبف
 ؛ءيش لك ثتوكلم هديب نم اي ء«ءيش لك نم اهب انيجنت ةالص ءهبحصو هلآ ىلعو دمحم

 لك يف ءريدق ءيش لك ىلع تنأو ءانيسح تنأو ماضن الو ءانبر تنأو رفتفن ال مهللا
 .هللا ملع هعسو ام ددع سفنو ةحمل

 عيمج نم اهب ائيجنت ةالص دمحم انديس ىلع لص مهللا :ةيجنملا ةالصلا
 «تائيسلا عيمج نم اهب انرهطتو «تاجاحلا عيمج اهب انل يضقتو «تافآلاو لاوهألا

 يف تاريخلا عيمج نم تاياغلا ىصقأ اهب انغلبتو «؛تاجردلا ىلعأ كدنع اهب انعفرتو

 .اريثك اميلت ملسو هبحصو هلآ ىلعو «تامملا دعبو ةايحلا

 دمحم انديس ىلع ًاماث أمالس ملسو ًةلماك ةالص لص مهللا :ةيرانلا ةالصلا

 نسحو بئاغرلا هب لانثو :جئاوحلا هب ىضقتو «بركلا هب جرفنتو .دقعلا هب لحنت يذلا

 ددعب سفنو ٍةحمل لك يف هبحصو هلآ ىلعو ءميركلا ههجوب مامغلا ىقستسيو ؛متاوخلا
 .كل مولعم لك

 يالوم اي يندزو ؛هيف كبح ردقب دمحم انديس ىلع لص مهللا :ةبحملا ةالص

 كلأسأ لب ءاضقلا در كلأسأ ال يهلإ هيف انأ ام ينع جرف كدنع ههاجبو ؛هيف اًبح

 .ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيف فطللا

 هردق قح هيحصو هلا ىلعو « ميقتسملا كطارص ىلإ يداهلاو ؛قحلاب قحلا ريصأت ؛«قبس

 .هللا ملع هعسو ام ددع سئفنو ةحمل لك يف ءميظعلا ةرادقمو
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 ةيفاعو .؛اهئاودو برلقلا بط دمحم انديس ىلع لص مهللا :ةيبطلا ةالصلا

 هبحصو هلآ ىلعو .اهئاذغو حاورألا توقو ءاهئايضو راصبألا روئو ءاهئافشو نادبألا
 .هللا ملع هعسو ام ددع سفنو ٍةحمل لك يف ملسو

 ؛هبحصو هلآ ىلعو دمحم ائديس ىلع كرابو ملسو لص مهللا : :جرفلا ةالص

 جرفف ٠ .ءميظع برك لكلو يهلإ اي اهل تنأو :ةتلسو هللا لوسرر ليش يلف نع ةالع

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب رارسأ رسب هيف نحن ام انع

 :ريذنلا عيفشلا ريشبلا بيبحلا دمحم انديس ىلع ّلص مهللا :ىرخأ ةالص
 .ًاريثك ًاميلست ملسو بيرق جرف فلأ ةئام سفن لك يف هلل نأب ميركلا هبر نع ربخأ يذلا

 ام هللا قرقحب مئاقلا هَّللا دبع نب دمحم انديس ىلع لص مهللا :ىرخأ ةالص
 .هللا اهجرف الإ تقاض

 ةالص هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهلا. :اضيأ جرفلل ةالصلا هذهو

 ملمو ٠ هيدي -_ ةلوبقم ةيدهو ؛ هيلع انعمجل ابانق ءةيبحل ًادكأتو ؛هيرقل ًاقيرط امل نوكت

 انبي فطلاو ءاشقرلا للح انتسكارو ءادعسلا هبحصو هلآ نع ضراو 7 كلذك كرابو

 .اضقلا ىف كنفطلب

 هثلا معن ددق رايخألا هباحصأو راهطألا هلآو راتخملا لمح اندبس .راسيلا هناي حاتفمو

 «للعلا يفاش ؛بوبحملا بيبحلا دمحم انديس ىلع لص مهللا :ءافشلا ةالص
 .ملسو هيف ) هلآ ىلعو ءبوركلا جرفم

 او هللا نئازخ المت ةالص دمحم انديس ىلع لص مهللا :رورسلا ةالص

 .ًارورسو ًاحرفو ًاجرف انل نوكتو

 تيده يذلا دمحم قحب مهللا :ساطعلا نسح نب يلع بيبحلل ةالص

 نأ «ساطرقلا باتك هاوح امو .ساطعلا رمع قحبو .ءسالغألا هب تولجو سانلا هب
 .ءساب لك انئادعأب لزنت نأو «سانلا نيب قحلاب مئاقلا دمحم انديس ىلع ملستو يلصت
 كالهلا دعو مهقلخت الو .ساسم ال لياقلا ةلزنم مهلزنتو «سار لك مهنم عطقتو

 .سالبإلاو فرطلاو دعبلاو سالفإلاو

 ىلع ملسو لص مهللا :ينالبجلا رداقلا دبع خيشلل دقعلا لح ةالص
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 ؛كتكلمم سورعو ءكتجح ناسلو ءكرارسأ ندعمو ؛«كراونأ رحب دمحم انالومو انديس

 «كتدهاشمب ذذلتملا كتعيرش قيرطو ؛كتمحر نئازعغو ؛ككلم زارطو «كترضح مامإو

 «كئايض رون نم مدقتملا كقلخ نايعأ نيع ؛دوجوم لك يف ببسلاو دوجولا نيع ناسنإ

 بر اي انع اهب ىضرتو هيضرتو كيضرت ةالص :؛يتبرك اهب جرفتو :يتدقع اهب لحت ةالص
 اراب هع ورد كملف هيد ني صوت قلن انك ةافح اذ :اكرجتم هن طاحأ يادنم + يقلاخلا

 هرخآ ىلإ نامزلا لوأ نم انالوم قلخ ام عيمجو ءراحبلا ةكتالمو راجشألاو راجحالاو

 .هدحو هلل دمحلاو

 ةالص دمحم انديس ىلع ملسو لص مهللا :يوونلا مامؤلل ناقنإلا ةالص

 يضقتو «يترثع اهب ليقتو .يتلحو نم اهب يندقنتو ؛يتبرك اهب جرفتو ؛يتدقع اهب لحت
 . يتجاتحح اهب

 تاومسلا لهأ ةالص هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا :فطللا ةالص
 اميف كعنص ليمج َّرِس ينرأو ءيرمأ يف يفخلا كفطل انالوم اي رجأو :هيلع نيضرألاو

 .نيملاعلا بر اي بيرق اي عيمس اي هللأ اي «كنم هلمآ

 ىلع لص مهللا :يولعاب رمع نب هللا ديع يديتسل دارملا ةالص

 .داعملا رادو ايندلا راد يف دارملا قوفو دارملا لمكأ اهب انل بهت ةالص دمحم انديس

 .تملع ام ءلمو تملع ام ةنزو تملع ام ددع ملسو كرابو هبحصو هلآ ىلعو
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